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 مقدمه 

برای شروع هر کسب و کاری یکی از اولین راه هایی که همه آن را انتخاب میکنند آشنایی با افراد 

اینکار هم آشنایی هدف از  موفق در زمینه ی کاری است که قصد شروع به فعالیت در آن را دارید.

 کلی با کاری که قرار است در آن قدم بردارید است هم یادگیری نمونه های برتر آن کار.

دنیای اینترنت دنیای بسیار بزرگی شده است اینقدر بزرگ که در سراسر جهان همه امور زندگی نه 

خودمان اگر به اندک اندک که با سرعت بسیار زیاد در حال اینترنتی شدن است . در همین ایران 

چند سال پیش نگاهی بی اندازیم تعداد سایت های اینترنت و کاربران آن به حدی کم بود که گمان 

رشد و فراگیری آن هم نمی رفت اما امروزه شاهد فراگیری بسیار وسیع آن در کشور هستیم به طوری 

 کشور جهان در استفاده از اینترنت است.  15که ایران جز 

سعی شده اندکی با سایت های بزرگ دنیای اینترنت آشنا شویم و مواردی از بزرگان در نوشته حاضر 

 اینترنت در جهان و ایران را مورد بررسی قرار دهیم. 
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  1اینترنتتعریف 

 تعریف اینترنت

 نترنتبرای آشنایی با اینترنت بهتر است ابتدا تعریفی از آن ارائه کنیم در زیر تعاریفی که از ای بنظرم

 ارائه شده است را بررسی میکنیم و در آخر  با استفاده از تعاریف تعریفی جامع ارائه می دهیم.

 

 فرهنگ فارسی معین
 

مر. [ ) انگ( ] ت   ن   ت  )  . اطالعات مبادلة برای جهانی کامپیوتری شبکة.( ا 

                                                           
1 Internet 
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  فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 

شبکه ی رایانه ای بهم پیوسته و گسترده در سطح  شبکه ی جهانی رایانه ها متشکل از تهداد زیادی

 جهان

 

 سره های واژه فرهنگ

 
 «اینترنت» ی واژه فارسی معادل, اینترنت جهانی ی شبکهتارکده : 

2 لغت نامه اکسفورد  

 
شبکه جهانی کامپیوتری که مقدار زیادی اطالعات و امکانات ارتباطی، متشکل از شبکه های بهم 

3اعد ارتباطی استاندارد استفاده می کنند، را ارائه می دهدپیوسته  که از قو . 

 

                                                           
2 Oxford Dictionary 
3 https://en.oxforddictionaries.com/definition/internet 
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4فرهنگ وبستر  

 
شبکه ارتباطی الکترونیکی که شبکه های کامپیوتری و تجهیزات کامپیوتری سازمانی را در سرتاسر 

5دنیا بهم متصل می کند.  

 

  جامعه اینترنت
 

ه به دیگر تکنولوژی ها نیست، اینترنت می تعریف کردن اینترنت ساده نیست. زیرا اینترنت  اصال شبی

آن را شکل دهیم. اما مهم ترین کاربرد آن این است تواند هرچی ما می خواهیم باشد. ما می توانیم 

6که ما می توانیم از آن برای ارتباط با افراد دیگر، جوامع دیگر و کشور های دیگر ارتباط بر قرار کنیم.  

 

 

                                                           
4 Webster 
5 https://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet 
6 internetsociety.org 
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نت را از مراجع مهم با هم مرور کردیم و دیدی کلی از آن بدست آوردیم که از اینتر حال که تعاریفی

 می توانیم اینترنت را اینگونه تعریف کنیم :  

 و اندپیوسته هم به که است کوچك و بزرگ هايشبکه از جهاني ايمجموعه اینترنت

 .است شده گرفته مجموعه همین از( تنیده هم در هايشبکه) اینترنت نام
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 اینترنت چیست؟
 تصویر باال با آنکه بسیار سادست اما دیدی بسیار کلی از اینترنت ارائه میدهد به این معنی که ما وقتی
از اینترنت استفاده میکنیم در واقع در حال اتصال از کامپیوتر یا هر سیستمی که قابلیت اتصال به 

ی شویم. البته باید دقت کنید همان طور که اینترنت را دارد به دستگاه یا کامپیوتری دیگر متصل م
 در تعاریف قبل آوردیم اینترنت مجموعه ای از شبکه هاست.

اینترنت محبوب ترین شبکه کامپیوتری دنیا است که ابتدا به شکل یک پروژه تحقیقاتی آکادمیک در 
 میالدی به یک شبکه جهانی تبدیل شد. ۱۹۹۰شروع و سپس در دهه  ۱۹۶۹سال 
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7 ت؟چیس وب  

، سامانه ایست که از طریق پروتکل هایش محتوا )متن، 8وب یا کامل تر بگویم وب جهان گستر
می دهد و شما به عنوان با استفاده از شبکه اینترنت ارائه تصویر، ویدئو و... ( را از طریق صفحاتش 

 استفاده کننده برای دیدن این محتوا باید از مرورگر های اینترنت استفاده کنید.

گر بخواهیم ساده تر این موضوع را تعریف کنیم وقتی شما جلوی مانیتورتان می نشینید و مرورگر ا
گوگل کروم را باز میکنید و در آدرس بار آدرس سایتی را وارد میکنید و پس از چند ثانیه  صفحه ی 

تعریف  آن سایت را می بینید در واقع شما در حال استفاده از وب هستید این امکان وب هست. در
 ساده وب آن چیزی است که شما در سایت میبینید شامل متن و عکس و ویدئو و ...

                                                           
7 Web 
8 World Wide Web 
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امروزه اکثرا به جای استفاده از کلمه وب از واژه ی اینترنت استفاده می کنند و این یک خطای رایج 
  شده است.
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 وب چگونه عمل می کند ؟
 در را صفحه URL معموالا  گستر جهان تور روی اطالعاتی عمناب دیگر یا وب صفحه یک مشاهده برای
 اولین. کنیممی انتخاب را منبع یا صفحه آن با مربوط متن ابر لینک یا و کنیممی وارد وب مرورگر یک
 توسط که است URL سرور بخش به IP آدرس یک اختصاص شودمی انجام پرده پشت در که گام

 .گویندمی DNS آن به که گیردمی رتصو اینترنت شده توزیع داده پایگاه

 درخواست و شودمی ارسال IP آدرس آن در وب مرور به HTTP درخواست یک بعد مرحله در
 متن باشد شده خواست در معمولی صفحه یک که صورتی در. گرددمی ارائه صفحه مشاهده
HTML، مرورگر) مشتری اراختی در است صفحه آن به مربوط که دیگری فایل هر یا گرافیکی تصاویر 

 ترجمه را شده دریافت هایفایل دیگر و ،HTML صفحه وب مرورگر سپس. گیردمی قرار( وب
 .گیردمی قرار وی اختیار در مشتری نظر مورد «صفحه» نهایت در. کندمی

 وب صفحات مانند اطالعاتی منابع دارد نام کاربر عامل که مشتری برنامه یک گستر، جهان تور در
 مرورگر نوعی کاربر عامل اگر. کندمی خواست در وب از URL از استفاده با را کامپیوتری هایفایل یا

 در موجود لینکهای کردن دنبال با تواندمی کاربر. دهدمی نشان مانیتور روی را اطالعات باشد، وب
 پرکردن اب توانمی همچنین. کند پیدا دسترسی گستر جهان تور روی موجود منابع بقیه به وب صفحه

 به ابرمتن انتقال پروتکل اساس بر را اطالعات توانمی وب هایفرم این تحویل و HTML هایفرم
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 و گرفته قرار هم کنار در وب صفحات. شوند پردازش یا شده ذخیره آن از تا برگرداند وب سرور
 مرور» را ردیگ سایت وب به سایت وب یک از ابرلینک کردن دنبال عمل. سازندمی را هاسایتوب
 .نامندمی وب «گذار و گشت» یا «وب

 

 یا مقاله در بود کتابدار یک که پولی آرمور جین توسط بار اولین" اینترنت در گذار و گشت" اصطالح
 در" ویلسن کتابخانه بولتن" در ۱۹۹۲ سال ژوئن که شد مطرح "Surfing the INTERNET" نام به

 مربوط هاییوزنت در اما کرد استفاده کلمه این از مستقالا  پولی چه اگر. شد چاپ مینوستا دانشگاه
 معمج در کلمه این که گویندمی ایعده حتی و شودمی دیده کلمه این ۱۹۹۲ و ۱۹۹۱ هایسال به

 اینترنت مادر به اینترنت تاریخ در پولی. بود شده عنوان شفاهی صورت به آن از قبل سال دو در هکرها
 .است معروف

 مانند آنها با مرتبط اطالعاتی منابع و صفحات به که هستند هاییلینک ابر شامل وب صفحات اغلب
 بطمرت و مفید منابع از ایمجموعه چنین. شوندمی منتهی غیره و تعاریف منابع، اسناد دانلود، صفحات

 این نداد قرار. نامندمی اطالعات «وب» را اندشده متصل یکدیگر به متن ابر هایلینک توسط هم با
 تور» لی، برنرز تیم توسط ۱۹۹۰ دهه اوایل در که کرد تولید را ایشبکه اینترنت روی منابع مجموعه

 .شد نامیده «گستر جهان
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 ا الزم است؟هسایتوب هاینام در wwwآیا 
 در وب سرور اولین و شود آغاز www با حتماا  سایت نام که ندارد وجود دلیلی هیچ فنی لحاظ از
"info.cern.ch"  پیشوند از استفاده. داشت قرار www ارائه هایسازمان بین که است توافق یک 

 مثال، برای کنند؛ تبعیت پروتکل یک از میزبان هاینام تمامی تا است شده انجام وب خدمات دهنده
 تعریف gopher.wherever.edu صورت به را خرد گوفر پروتکل اصلی سرور نام هاسازمان از بسیاری

 یبرخ. کنند استفاده وب سرور چندین از بتوان تا کنندمی استفاده دیگری پیشوندهای از و کنندیم
. کنندمی اضافه شده تایپ URL انتهای به را "com". و ابتدا به را www خودکار صورت به مرورگرها از

 پیشوند Enter و ctrl کلیدهای همزمان فشردن با موزیال فایرفاکس و اکسپلورر اینترنت مرورگرهای در
"http://www." پسوند و "com." انتهای به URL شوندمی اضافه. 
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 خونه اونجاست که اینترنت باشه

 

 

 اینترنت کجا است؟
 ۴میالدی تا کنون فاصله ای طوالنی طی شده. اینترنت که روزی  ۱۹۶۹از سرآغاز اینترنت، یعنی 

بستر ده ها میلیون سیستم خفته. اینکه اینترنت مالک  سیستم کامپیوتری میزبان آن بودند حاال در
خاصی ندارد به این معنا نیست که به طرق مختلف نگهداری و نظارت نمی شود. جامعه اینترنت 

تاسیس شده تا بر سیاست گذاری ها و پروتکل های  ۱۹۹۲سازمانی غیر انتفاعی است که به سال 
 .ارتباطی اینترنت نظارت کند
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 کسی اینترنت را اداره می کند؟چه 
هیچ کس اینترنت را اداره نمی کند. اینترنت در واقع شبکه ای غیرمتمرکز متشکل از شبکه های 
کوچکتر است. هزاران شرکت، دانشگاه، دولت، و نهاد دیگر شبکه های اختصاصی خودشان را اداره 

 .ادل می پردازندمی کنند و بر اساس معاهدات ارتباط اختیاری، با یکدیگر به تب

 
استانداردهای فنی مشترک که چرخ اینترنت را به حرکت در می آورند توسط سازمان نیروی ضربت 

تشکیالتی آزاد است؛ هر کسی می تواند در  IETFمدیریت می شوند.  (IETFمهندسی اینترنت )
ستانداردهای فعلی جلسات آن شرکت کند، استانداردهای جدید پیشنهاد کند، و یا تغییراتی را برای ا

نیست ولی فرآیند  IETFارائه نماید. هیچ کس مجبور به پذیرش استانداردهای تایید شده توسط 
تصمیم گیری مبتنی بر اجماع این سازمان کمکی بزرگ است برای اینکه از پذیرش و تطبیق یافتن 

 اکثریت جامعه اینترنت با معیارهای آن، اطمینان حاصل شود.
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 مدیریت می شوند (IETFی مشترک توسط سازمان نیروی ضربت مهندسی اینترنت )استانداردهای فن

آی پی آدرس ها یا آدرس های پروتکل اینترنت، اعدادی هستند که کامپیوترها برای شناختن همدیگر 
عبارت است از  1mirza.com در اینترنت استفاده می کنند. مثال آی پی آدرس

ن در کادر مرورگرتان به دیجیاتو منتقل خواهید شد، اما که با وارد کردن آ 79.175.165.207
 .حتما قبول دارید که به خاطر سپردن یک نام، آسان تر از یک آی پی آدرس است

 
یا آیانا( به طور اختصاصی  IANA) یکی از اداره های آیکان به نام اداره شماره های واگذار شده

که هیچ دو سازمان یا وبسایت یا سرویسی از یک مسئول توزیع آی پی آدرس ها است تا مطمئن شود 
 .آدرس استفاده نمی کنند
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 چیست؟ ۶آی پی آدرس نسخه 
آی پی آدرس ها از پروتکل اینترنت دنباله روی می کنند. هر دستگاهی که به اینترنت وصل می شود 

که عظیم جهانی یکدیگر یک آی پی آدرس دارد و با استفاده از آنها است که که دستگاه ها در یک شب
 .را پیدا می کنند

، دچار یک مشکل بزرگ است. از IPv4 یا ۴استاندارد فعلی اینترنت، مشهور به آی پی آدرس نسخه 
میلیارد آی پی آدرس منحصر به فرد  ۴بیتی است، تنها  ۳۲از نوع  IPv4 آنجا که سیستم آدرس دهی

به نظر می آمد، اما امروزه تقریبا آدرس های  خیلی بزرگ ۱۹۷۰قابل تولید است. این عدد در دهه 
 .بیتی تمام شده اند ۳۲

با ماموریت کار روی پروتکل های اینترنتی،  (IETFبه همین خاطر نیروی ضربت مهندسی اینترنت )
تصمیم به توسعه نسخه ای جدیدتر گرفت که تعداد آن به اندازه نیازهای آینده دنیا  ۱۹۹۱در سال 
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بیتی و با طول  ۱۲۸( بر اساس سیستم آدرس دهی IPv6) ۶آی پی آدرس نسخه باشد. به این شکل 
 رقم/ حرف به وجود آمد که می تواند تا آینده ای دراز نیازها را برآورده کند. ۳۹

آنقدر زیاد است که می توان به تک تک ذرات سطح زمین یکی  ۶تعداد آی پی آدرس های نسخه 
 اختصاص داد.

تکمیل شد ولی  ۱۹۹۰کند پیش رفته. کار فنی بر روی این استاندارد در دهه  IPv6البته انتقال به 
استفاده می کردند انگیزه کمی برای  IPv4جامعه اینترنت دچار یک مشکل بود: تا زمانی که مردم از 

کم کم گرویدن به  ۴وجود داشت. اما با به انتها رسیدن آی پی آدرس های نسخه  IPv6مهاجرت به 
درصد  ۱به گوگل وصل می شوند، از  IPv6گرفت. برای مثال تعداد افرادی که با سرعت  ۶نسخه 

درصد در پایان این سال رسید. با این حال سال های زیادی تا بازنشستگی  ۲.۵به  ۲۰۱۳در آغاز 
IPv4 .از دنیای اینترنت باقی مانده 

 
 پروتکل های اینترنتی چه می کنند؟

 ل های مختلف اینترنت شنیده اید. برای مثال پروتکل انتقال ابرمتنشما به احتمال زیاد درباره پروتک
(http) چیزی است که برای مشاهده وبسایت ها از طریق مرورگر استفاده می شود. حتما http  را در

استفاده کرده باشید، حتما با  FTP جلوی آدرس سایت های اینترنتی دیده اید. یا اگر از سرورهای
 .سر و کار داشته اید پروتکل انتقال فایل
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پروتکل هایی نظیر اینها و ده ها پروتکل دیگر یک چهارچوب کامل را خلق کرده اند که تمام دستگاه 
ها باید درون آن کار کنند تا بخشی از اینترنت تلقی شوند. دو تا از مهمترین پروتکل ها عبارت هستند 

ما اغلب این دو را با هم جمع می بندیم و در  .(IPو پروتکل اینترنت ) (TCPاز پروتکل هدایت انتقال )
 از شان یاد می شود. TCP/IPاکثر بحث ها پیرامون پروتکل های اینترنتی به صورت 

 پروتکل ها چکار می کنند؟
اما این پروتکل ها چکار می کنند؟ در مرحله اول، اینها قواعد الزم برای چگونگی انتقال اطالعات در 

د. بدون این قواعد شما نیازمند اتصال مستقیم به سایر کامپیوترها هستید تا اینترنت را وضع می کنن
 دسترسی به اطالعات آنها میسر شود.

نیاز هست که هر دو، کامپیوتر شما و کامپیوتر هدف، یک زبان مشترک داشته باشند. وقتی شما می 
 TCP/IP کنید، پروتکل هایخواهید یک پیام بفرستید یا اطالعاتی را از یک کامپیوتر دیگر دریافت 

 (DNS) این عملیات را ممکن می کنند. درخواست شما در شبکه ارسال می شود، به سیستم نام دامنه
 .می رسد و به کمک آن سرور مقصد را می یابد

 

DNS  وظیفه دارد درخواست های دریافتی را در جهت صحیح ارسال کند. وقتی سرورهای مورد نظر
کردند قادر به ارسال پاسخی به سوی کامپیوتر شما می شوند. البته داده  آن درخواست را دریافت

های درخواستی ممکن است در یک مسیر کامال متفاوت نسبت به داده های ارسال شده از سمت 
شما حرکت کنند تا به کامپیوتر تان برسند. این راهکار منعطف بخشی از مجموعه ای است که اینترنت 

 .درتمند تبدیل کردهرا به ابزاری چنین ق
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 ها چه هستند؟-داده-بسته
 

به منظور دریافت این مقاله، کامپیوتر شما مجبور به اتصال به یک سرور وب است که فایل مقاله در 
آن ذخیره شده. از این مثال برای تشریح سفر داده ها و اطالعات در گستره اینترنت استفاده می 

 .کنیم

 

د و به وبسایت ما متصل می شوید. بعد، کامپیوتر شما یک درخواست ابتدا مرورگر را باز می کنی
خریده اید،  (ISP) الکترونیکی را از طریق اشتراک اینترنتی شما که از ارائه کننده خدمات اینترنتی

این درخواست را به یک سرور می فرستد و به همین طریق درخواست شما دست  ISP .ارسال می کند
 .برسد DNS ینترنت جهانی پیش می رود تا سر انجام به یکبه دست در حلقه های ا

 

این سرور نیز به دنبال معادلی برای دامنه تایپ شده توسط شما می گردد، به بیان دیگر معادل عددی 
را می یابد و پس از آن درخواست شما را به سمت آدرس آی دی سرور  www.1mirza.com دامنه

عادلی برای دامنه تایپ شده نیافت، درخواست شما را به سروری مورد نظر هدایت می کند. اگر هم م
 .ارسال می کند که اطالعات بیشتری در اختیار دارد

 

سر انجام این درخواست به سرور وبسایت ما می رسد. سرور ما نیز پاسخ آن را با ارسال بسته هایی 
تا  ۱۰۰۰یلی هستند که بین بخش های تشکیل دهنده فا (Packet) از داده ها می دهد. این بسته ها

بایت حجم دارد. بسته ها دارای سرآغاز و پایان هستند که به کامپیوترها می گوید چه چیزی  ۱۵۰۰
داخل آن بسته است و اطالعات موجود در آن چطور با دیگر بسته ها جفت و جور می شود تا یک 

مپیوتر شما می رسد. بسته ها فایل کامل را بسازد. هر بسته مسیری را در شبکه طی کرده و به کا
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لزوما از یک مسیر واحد و پشت سر هم عبور نمی کنند، بلکه هر یک مسیری با کمترین مقاومت را 
 .طی می کنند

این یک ویژگی مهم است. از آنجا که بسته ها قادر به سفر در مسیرهای مختلف برای رسیدن به 
رترافیک شبکه را دور بزنند. در حقیقت، تا مقصد نهایی هستند، امکان دارد که اطالعات مناطق پ

زمانی که تعدادی مسیر ارتباطی باقی بماند، حتی از دسترس خارج شدن کل اینترنت هم نمی تواند 
مانعی شود در برابر عبور و مرور اطالعات بین بخش های مختلف، و فقط می تواند زمان انتقال بسته 

 .ها را افزایش دهد

سیدند، کامپیوتر آنها را بر اساس قواعد پروتکل ها مرتب می کند. چیزی شبیه وقتی بسته ها به شما ر
 .کنار هم گذاشتن پازل. نتیجه نهایی هم دیده شدن این مقاله توسط شما است

این فرآیند برای سایر فایل ها هم صدق می کند. وقتی یک ایمیل ارسال می کنید، آن ایمیل قبل از 
بسته هایی ریزتر شکسته می شود. تماس های صوتی نیز که از طریق ارسال در گستره اینترنت، به 

به بسته های کوچکتر شکسته  (VoIP) اینترنت برقرار می کنید، با استفاده از صدا در پروتکل اینترنت
 و رابرت کان (Vinton Cerf) می شوند. بابت این پروتکل ها باید ممنون افرادی مثل وینتون سرف

(Robert Kahn) م، تالش های اولیه آنها به شکل گیری سیستمی کمک کرد که هم می توان باشی
 .مقیاس آن را تغییر داد و هم ابعادش را بزرگتر کرد

این مقاله ای مختصر درباره چگونگی کارکرد اینترنت است. وقتی به دستگاه ها و پروتکل های دخیل 
نچه در اینجا توضیح داده شد خواهید یافت. در اینترنت بنگرید، منظره بزرگتر را خیلی پیچیده تر از آ

 .موضوع بسیار جذابی است که در آینده دقیق تر به آن خواهیم پرداخت
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 مرورگر وب چیست؟

مرورگر وب یک برنامه کامپیوتری است که به کاربران امکان دریافت و مشاهده محتوای وبسایت ها 
 .ها و تلفن های همراه در دسترس هستند را می دهد. مرورگرهای وب برای کامپیوترها، تبلت

نام داشت و توسط محققین دانشگاه  Mosaicاولین مرورگری که به طور گسترده استفاده می شد، 
را تاسیس کند، و از  Netscape ایلینوی خلق شد. تیم موزاییک سپس به کالیفرنیا نقل مکان کرد تا

 .دل آن اولین مرورگر وب واقعا موفق بیرون آمد

یپ خیلی زود تحت الشعاع اینترنت اکسپلورر مایکروسافت قرار گرفت، اما بعدها یک مح بوبیت نتسک 
یپ تبدیل به مرورگر مدرن فایرفاکس شد. اپل در سال  مرورگر سافاری  ۲۰۰۳نسخه منبع باز نتسک 

 .مرورگر خود به نام کروم را ۲۰۰۸را معرفی کرد و گوگل نیز در سال 

ه بیش از یک سوم بازار تخمین زده می شود، محبوب ترین مرورگر وب است. امروزه کروم با سهمی ک
اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس و سافاری نیز سهم محسوسی در بازار دارند. جالب اینجا است که 
نسخه موبایل سافاری طبق آخرین آمارها، بیشترین میزان کاربرد را در بین مرورگرهای موبایل دارد 

 .میلیارد بار نصب روی دستگاه ها، پر کاربرترین است ۱وبایل با بیش از اما کروم نسخه م
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 چه کسی مسئول وب است؟

 تیم برنرز لی

عرفی شد که یک برنامه نویس کامپیوتری در لی به دنیا م-توسط تیموتی برنرز ۱۹۹۱وب در سال 
 ب جهان شمول، برنرز لی کنسرسیوم و۱۹۹۴سازمان تحقیقات علمی اروپا، سرن، بود. در سال 

(W3C) را تاسیس کرد تا سازمانی برای استانداردهای رسمی وب باشد. او همچنان مدیر W3C 
 .است و توسعه استانداردهای وب را زیر نظر دارد

نمی تواند کسی را قانع به گرویدن به  W3C با وجود این نقش تاریخی، وب یک پلتفرم باز است و
ترین سازمان ها در وب عبارت هستند از شرکت های پیشنهادهای خود کند. در عمل، موثر

یعنی سازندگان مرورگرهای پیشرو در بازار مصرف. تکنولوژی « مایکروسافت، گوگل، اپل و موزیال،»
شرکت به کار گرفته شوند، خوب یا بد، در عمل تبدیل به استانداردهای وب  ۴هایی که توسط این 

 .می شوند
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 یو آر ال چیست؟

ا نشانی وب وقتی از وب استفاده یا یک ایمیل ارسال می کنید، به یک نام دامنه نیاز دارید. یو آر ال ی
که شامل نام دامنه دیجیاتو هم هست. یا  http://www.1mirza.com برای مثال، یو آر الی مثل

ی برای ارتباط با ما. هر بار که از یک نام دامنه استفاده م info[at]mirza[dot]com آدرس ایمیل
به کمک تان می آیند تا دامنه قابل خواندن توسط انسان را تبدیل به آی پی  DNS کنید، سرورهای

 .آدرس هایی قابل تشخیص توسط ماشین ها تبدیل کنند

هستند و البته کشورهای مختلف نیز  .gov و .edu و .net و .org و .com دامنه های رده اول شامل
 .مختص ایران است .ir د. مثالدامنه های مخصوصی را ارائه می کنن
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 سیستم نام دامنه چیست؟
 

که چند باری در این متن به چشم تان خورده، عاملی است که به شما  (DNS) سیستم نام دامنه
در نوار آدرس مرورگرتان، به سایت ما برسید، نه با  1mirza.com امکان می دهد با تایپ کردن

 .یاد سپاری شان تقریبا غیرممکن است تایپ کردن آدرس های عددی که به

 Verisign توسط شرکتی به نام .com این سیستم سلسله مراتبی است. برای مثال، در آن دامنه های
می  1mirza.com امنه ها را هم ارجاع می دهد. یعنی دارنده دامنهد-زیر Verisign .اداره می شوند

 .بت کندم ثرا ه live.1mirza.com دامنه هایی مثل-تواند زیر
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 از آنجا که وبسایت های معروف از نام دامنه برای عرضه خود به مردم استفاده می کنند، امنیت
DNS  تبدیل به موضوعی بسیار مهم شده. خالف کاران و جاسوسان در کنار هم دالیل مشخصی دارند

ی نمایش دهند تا ها بپردازند و از این طریق وبسایتی جعلی را به جای وبسایت اصل DNS تا به جعل
 .کاربر فریب بخورد و اطالعات مربوط به حساب کاربری اش را دو دستی تقدیم شان نماید

 

 DNS از طریق رمزنگاری امنیت (DNSSEC) استانداردی به نام ضمیمه های امنیتی سامانه نام دامنه
ه خدمت( دقیق تر را باال می برد تا درستی هویت منتشر کننده محتوا )صاحب وبسایت و ارائه کنند

 .بررسی شود. ولی هنوز این استاندارد آن طور که باید و شاید جا نیفتاده است

 

 چه کسی درباره اختصاص یافتن نام دامنه ها تصمیم می گیرد؟
 

 آیکان

 

سیستم نام دامنه توسط آیکان اداره می شود که پیش تر به معرفی آن پرداختیم. آیکان که در سال 
است، با این حال به شکل روز  DNS ز سوی وزارت بازرگانی امریکا اختیاردارتاسیس شده ا ۱۹۹۸

 .افزونی از دولت ایاالت متحده استقالل می یابد

نام دارد  (gTLD) در حال حاضر دو نوع نام دامنه وجود دارد. اولین نوع دامنه سطح باالی عمومی
ایاالت متحده اختراع شده، این دامنه است. از آنجا که اینترنت در  .org و .edu و .com که شامل

ها در آنجا بیشتر عمومیت دارند. اختیار این دامنه ها معموال به سازمان های خصوصی محول می 
 .شود
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حرفی  ۲است. هر کشوری در دنیا یک کد  (ccTLD) نوع دوم دامنه سطح باالی کد کشوری
است. این دامنه ها توسط سازمان  .us یزو کد ایاالت متحده ن .ir مخصوص دارد. برای مثال کد ایران

متعلق به کشور ) .tv ها مانند ccTLD های مسئول در داخل هر کشور مدیریت می شوند. برخی از
متعلق به قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند( در خارج از کشورهای خود بسیار ) .io جزیره ای تووالو( و

 .محبوب شده اند

های جدید را آسان تر کرد. در  gTLDیک رای گیری ساختن  بود که آیکان در ۲۰۱۱در سال 
 نتیجه، طی سال های آینده باید منتظر ظهور ده ها و حتی صدها هزار دامنه جدید بود.
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 تاریخچه ی اینترنت
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1957 : 

 

اسی مند شدن به فناوری اطالعات از آزمایشگاه روانشن)میالدی( پس از عالقه ۱۹۵۰لیکالیدر در سال 

ای مشغول به خدمت شد که صدا در دانشگاه هاروارد به ام آی تی رفت. در ام آی تی او در کمیته

)میالدی( او  ۱۹۵۷کرد. در سال کار می SAGEآزمایشگاه لینکلن را تأسیس کرد و بر روی پروژه 

تین را خرید و نخس PDP-۱شد. در آنجا بود که اولین محصول  (BBNنایب رئیس شرکت بی بی ان 

 نمایش عمومی اشتراک زمانی را هدایت نمود.

1958: 
 

افتتاح پروژه اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی زنگ خطر را برای ایاالت متحده به  

9های تحقیقاتی پیشرفتهصدا درآورد تا با تأسیس آرپا یا مؤسسه پروژه )میالدی( پیشروی  ۱۹۵۸در سال  

 یابد.در زمینه فناوری را باز

                                                           
9 ARPA 
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1همچنین در این سال آزمایشگاه بل مودم 0  را اختراع کرد.  

1961 : 
 ۱۹۶۲های بسته را در سال لئونارد کلینراک استاد دانشگاه کالیفرنیا تئوریهای زیربنایی شبکه

 )میالدی( ارائه داد.

 

                                                           
10 Modem :نام مودم  (Modem) مخفف Modular-Demodular  است. یعنی وسیلهای که سیگنالها را مدوله )پیمانهای( یا

کندمی دمدوله . 
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1962 : 
1جی . سی ار لیکالیدر 1 1دست نوشته هایی در مورد مفهوم بین کهکشانی شبکه  2 بکه های از ش 

1کامپیوتری می نویسد و اولین رئیس پروژه ی کامپیوتری آرپا 3  می شود. 

 

1963  : 

 

اولین نسخه از کد اسکی  در این سال ارائه شد . کدهای اسکی در کامپیوترها، وسایل ارتباطی و هر  

رکترهای موعه کاشوند. تمام مجوسیله دیگری که با متن سروکار دارد، برای نمایش متون استفاده می

گیرند.هر کاراکتر اسکی دارای یک کد عددی از اسکی نشأت می (UTFنسل جدید )مانند یونیکد و 

 معادل است.

 

                                                           
11 J.C.R. Licklider 
12 Intergalactic Network concept 
13 ARPA 
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1965 : 

 

گزینی بسته در تالشی جداگانه، دونالد دیویز نیز، در آزمایشگاه ملی فیزیک انگلیس مفهوم راه  

الدی( مطرح نمود. کلمات بسته و )می ۱۹۶۵کوچک را کشف کرده بود. او نخستین بار آن را در 

راهگزینی بسته در واقع توسط او ابداع شدند و بعدها توسط استانداردها پذیرفته و به کار گرفته 

 شدند.

هم چنین در این سال آرپا بر روی مطالعه روی شبکه های تعاونی از  کامپیوترهای اشتراک زمانی   

 سرمایه گذاری کرد.

 

 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 39   http://1mirza.com 

 

1965 
1وماس میرل اولین شبکه گستردهلورنس رابرتز و ت 4 1، ارتباطی با فاصله زیاد به صورت دایل آپ  5  

 در کالیفرنیا، را ایجاد کردند.  Q-32در ماساچوست و کامپیوتر  TX-2بین کامپیوتر 

1966 : 

 

 

شبکه های تعاونی از  کامپیوترهای اشتراک زمانی  را در آزمایشگاه  1966لورنس رابرتز در سال 

 شبکه ساخت.

1سئول کامپیوتر های پروژه ی آرپا رابرت تیلیورم 6 پروژه ی آرپانت را راه اندازی کرد که اساس  

 اینترنت فعلی است.

                                                           
14 Wide Area Network 
15 Dial-up 
16 Robert Taylor 
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1967 : 

 

لورنس رابرتز مسئول آرپانت مباحث را ارائه داد  و اولین طراحی آرپانت را روی کاغذ تحت این عنوان 

پیوتر ها" . وزلی کالرک پیشنهاد کرد که شبکه طراحی کرد: " شبکه با چند کامپیوتر و ارتباط بین کام

با یک قطعه متصل جلوی کامپیوتر اصلی  با نام "پردازنده پیام رابط" متصل شود. تکامل پردازنده 

 های پیام رابط همین روتر های امروزی اند.

ود، )میالدی( ارائه کرده ب ۱۹۶۷لئونارد کلینراک  تئوری  مسیریابی سلسله مراتبی را در سال   

 مفاهیمی که زمینه ساز گسترش اینترنت به شکل امروزی آن شدند.
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1967 

 

1دونالد دیویس 7 1از آزمایشگاه فیزیک ملی در انگلستان مقاله ی خود را در مورد سوئیچینگ بسته  8  

 ارائه داد.

 

 

 

 

                                                           
17 Donald Watts Davies 
18 packet-switching 
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1969 : 

 

شد به هم متصل ت آرپاندو گره اول آنچه که بعدها  ۱۹۶۹اکتبر  ۲۹پس از کار فراوان، سرانجام در 

 UCLAشدند. این اتصال بین مرکز سنجش شبکه کلینراک در دانشکده مهندسی و علوم کاربردی 

در پارک منلو در کالیفرنیا  SRI Internationalداگالس انگلبرت در مؤسسه تحقیقاتی  NLSو سامانه 

گاه کالیفرنیا، انشدر د Culler-Friedبرقرار شد. سومین مکان در آرپانت مرکز ریاضیات تعاملی 

 سانتا باربارا بود و چهارمی دپارتمان گرافیک دانشگاه یوتا بود.
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1970 : 

 

)میالدی( در  ۱۹۷۰در سال  Mark Iدیویز همچنین یک شبکه راهگزینی بسته به نام دونالد  

اروپا را با پرفسور پیتر کریستین از کالج دانشگاهی لندن اولین گره از آرپانت  انگلستان ساخته بود.

 آی پی  بین قاره ای قابل اتصاف ، شروع کرد.

1972 

 

 گره داشت. 15رشد کرد و  IMPدر این سال شبکه 

 را که نسخه ی فرانسوی آرپانت بود را توسعه دهد. CYCLADESلوئیس پورزین  تالش کرد 

ان پیام را بین طرحی ابداع کرد که بوسیله آن برنامه بتو BBNدر این سال همچنین ری تامپسون از 

شبکه های توزیع شده ارسال کرد. انتخاب نشان @ برای جدا سازی محلی از جهانی به صورت 

hamid@host .است 
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1973 : 
 

توسط گروهی به مدیریت وینتون سرف از   TCP/IPتوسعه چیزی که امروزه از آن تحت عنوان 

1استنفورد و رابرت کان،  با نام دارپا 9  شکل گرفت. 

 

1974 
در  ( Internet ) از کلمه اینترنت ( Bob Kahn ) و باب کان ( Vint Cerf ) این سال وینت کرفدر 

  .استفاده نمودند Transmission Control Protocol مقاله خود با عنوان

 

  

                                                           
19 DARPA 
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1976 

 

برای اولین بار در سال  ( Coaxial Cables ) و کابل کواکسیال ( Ethernet Cable ) کابل اترنت 

اختراع شدند. این اختراع تحول شگرفی در  ( Robert Metcalfe ) توسط دکتر رابرت متکالفه  1376

انتقال داده محسوب می شد و می توان گفت که مهمترین عامل در توسعه و شکل گیری یک شبکه 

 .بوده است ( Local Area Networks = LAN ) محلی
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1977 : 

 

2لورنس لندوبر  0CSNet  .را ایجاد کردSNETC  شبکه ای بود برای همه دانشگاهها و مراکز تحقیقات

 صنعتی کامپیوتر امریکا.

 

 

 

                                                           
20 CSNET (Computer Science Network) 
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1978 

 

 ARPANET کاربر 400به  ( Gary Thuerk ) در این سال توسط گری تورک ( Spam ) اولین اسپم

 .ارسال گردید که نمونه ای از مینی کامپیوتر ها را تبلیغ می نمود

1980 
2پرلمن پروتکل   1 S-IS  ا برای مسیریابی بسته های آی پی طراحی کرد.ر 

 

                                                           
21 Intermediate System to Intermediate System 
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2دکتر بری لینر به عنوان مدیر دارپا به پایه گذاری برد فعالیت های اینترنت ) 2IAB)  کمک کرد، که

 منجر به مجموعه ای از استاندارد های تکنیکی برای اینترنت شد.

1981 : 
ر ساخت، اولین برنامه کاربردی شبکه دانی کان شبیه ساز بصری را برای اجرا بر روی آرپانت سازگا

 های سوئیچینگ بسته تبدیل به برنامه های زمان واقعی شد.

1982 : 
 

،  که  اولین شبکه گسترده   EUUGتئوس هگان  شبکه یونیک اروپا را به عنوان سرویس دایال آپ  

(WAN عمومی در اروپا بود را راه اندازی کرد که با  )ستون فقرات کار میکرد. 4 

کیلنام چان ، پرفسوری از دانشگاه کیئو ژاپن ، اولین کانکشن ارتباطی اینترنت را در اسیا را تحت 

 و این کار او باعث الهام گرفتن دیگران و رشد اینترنت در این منطقه شد.  توسعه داد. SDNعنوان  
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1983 

 

را داشتند  ARPANET ه، هر کامپیوتری که درخواست اتصال به شبک 1983از ابتدای ژانویه سال  

 ( Transmission Control Protocol and Internet Protocol )و TCP/IP ملزم به رعایت پروتکل

 .شدند و این هسته اولیه اینترنت می باشد

2پائول مکاپرتیس سیستم نام دامنه  3  را ابداع کرد. 
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1984 
  ا در رابطه با دامنه های اینترنتی شاملدر این سال ایده خود ر ( Dr. Jon Postel ) دکتر جون پوستل 

.com , .org , .gov , .edu و .mil در مجموعه مقاالت خود توسط Internet Engineering Task 

Force منتشر نمود. 

پیوسته  CSNETدانشگاه، مرکز صنعتی و بخش های علوم کامپیوتر به  180بالغ بر  1984در سال  

 بودند.

2نوان پدر اینترنت ژاپن شناخته می شود شبکه یونیکس دانشگاهی ژاپندکتر جان مورای که به ع 4 را  

 توسعه داد.

دریافت شد. ورنر زورن نقش حیاتی در این  1984آگوست  3اولین ایمیل در آلمان از امریکا در 

 رخداد داشت او از کسانی بود که در رشد اینترنت در آمان نیز نقشه مهمی داشت.
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1985 : 

 

که اولین شبکه کامپیوتری باز برای حمایت از تحقیقات و آموزش عالی بود  NFSNETال در این س

 توسط دکتر استفن ولف راه اندازی شد.

 National Science ) در بنیاد ملی علوم ( Dennis Jennings ) در این سال دنیس جننینگز 

Foundation ) تعیین نمود که TCP/IP باشد.   می بایست برای هر شبکه اجباری. 
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1986 : 

 

نفر از کسانی که متخصص در طراحی ، تحقیقات و مهندسی  21در ساندیاگو  1986در ژانویه سال 

اینترنت داشتند جلسه ای تاریخی را برگذار کردند این گروه بعد ها نیروی وظیقه ی مهندسی اینترنت 

2 5 IETF .نامگذاری شد 

 

1987 
( در هند داشت  و تالش (ERNETبکه تحقیقات  و آموزشسرینیواسان رمانی نقش کلیدی در ش 

 در گاهی برای ورود اینترنت به هند باشد.  ERNETکرد 

 :  CompuServe بصورت تصادفی فناوری استفاده از تصویر ( Graphics Interchange Format ) 

Gif را در این سال منتشر نمود. 
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1988 : 
را برای کشور تایلند  TH.( دکتر کانچانا دامنه AIT)در موسسه ی تکنولوژی آسیا  1988در سال 

 ثبت کرد.

( ارائه داد که هنوز TCPون جیکوبسون الگوریتمی را برای کنترل تصادم در پروتکل انتقال اینترنت )

 درصد میزبانان اینترنت استفاده می شود. 90در 

1989 : 
 = Internet Service Provide ) به عنوان اولین ارائه دهنده خدمات اینترنت The World شرکت 

ISP ) اولین خدمات " تجاری " اتصال اینترنت از طریق Dial-up ز آن شرکت را ارائه نمود. پس ا

 .نیز اقدامتی مشابهی انجام دادند Panix و Netom های

2برستر کال اولین سیستم انتشار اینترنتی را تحت عنوان  6WAIS  راه اندازی کرد که می توان آن را

 اولین موتور جستجوی اینترنتی دانست.
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1990 : 

 

 استفان کینت اولین شبکه باز امن را راه اندازی کرد.

 لینوس تراولدز لینوکس را ساخت.

ترو تاکاشی کمک کرد که اینترنت به ژاپن بیاید و همچنین کمک کرد که اینترنت در سراسر آسیا 

 رشد کند.

1992 : 
را منتشر نمود. در همین  World Wide Web پروتکل ( CREN ) سازمان تحقیقات و علوم شبکه 

 .ارتقا داد Mbps 44.739سرعت شبکه خود را به  ( NSFNET ) سال بنیاد علوم ملی

 وینتون سرف و رابرت کان جامعه اینترنت را پایه گذاری کردند. 
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1993 : 
که یک رابط  Mosaic for X "در دانشگاه ایالتی ایلینویز ،  ( Mark Andreessen ) مارک اندریسن

را راه  Netscape محسوب می شد را ارائه نمود. وی در سال بعد World Wide Web گرافیکی برای

را توسعه داد و که به  SSL ( Secure Socket Layer ) اندازی نمود و همچنین شرکت وی الیه امن

 .کد گذاری داده ها می پردازد

 نام گذاری شد. DSLتوسعه  داد و پدر  را DSLدکتر جان سیوفی تکنولوژی 

  

1994 : 
اولین فروش آنالین را بر روی وب سایت خود ارائه  ( Pizza Hut ) شرکت بزرگ و معروف پیتزا هات 

 .نمود

 ( نوشته شد.RFCاولین سند برای درخواست )
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1995 : 
امیدیار ایرانی االصل در این این سال برای ایرانی ها از جایگاهی ویژه برخوردار است، چرا که پیر  

 eBay را ارائه نمود که البته بعده ها به AutionWeb سال اولین سایت خرید و فروش اینترنتی یعنی

 .تغییر نام داد

 MP3برندنبرگ و تیمش روی فرمت فایل های صوتی کار کردند و آن ها را فشرده ساختند و فرمت 

 را ایجاد کردند.

1996 : 

 

پروژه ی تحقیقاتی گوگل توسط سرگی برین و لری پیج که هر دو دانشجوی  1996 در  ماه ژانویه

 دکترای دانشگاه استنفورد بودند آغاز شد.

میلیون  400راه اندازی شد و در سال بعدی توسط ماکروسافت به قیمت  ( Hotmail ) هات میل 

 .دالر خریداری شد

2چولزرینانتقال صدا در اینترنت : در این سال دکتر هنینگ س 7  را توسعه داد. VoIPپروتکل  
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1998 : 

 

 sun از ( Andy Bechtolsheim ) گوگل با ورود سرمایه اندی بکتولشم 1998سپتامبر  4در  

microsystem به سهامی عام تبدیل گردید. 

در این سال ابزاری ظهور کرد که به کاربران غیر حرفه ای کمک میکرد تا بتوانند در وب مطالب  

 را ارائه دهند این ابزاری چیزی نبود جز بالگ.خود 
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1999 : 

 

معرفی گردید. در همین سال شون  Wi-Fi ( Wireless Internet Technology ) استاندارد شبکه 

را خلق نمود که  ( Napster ) سال داشت، نپستر 18در حالی که تنها  ( Sean Fanning ) فانینگ

 .اشتراک گذاری موزیک پیاده سازی نمود را برای p2p اولین بار ایده شبکه
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2001 

 

توسط جیمی ولز انتشار  ( Wikipedia ) در این سال اولین دانش نامه آزاد اینترنت یعنی ویکی پدیا 

 .یافت

2003 : 

 

 200را راه اندازی نمود که با وجود اینکه تنها  iTunes شرکت بزرگ اپل ، فروشگاه موزیک آنالین 

هزار نسخه از آهنگ های  250ساعت فروش  24یک را در خود جای داده بود در مدت هزار موز

 .خود را به ثبت رساند
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2004 : 

 

راه اندازی نمود که با فضای  Gmail در اول آوریل این سال گوگل ، سرویس ایمیل خود را با نام 

1GB ارائه می شد در حالیکه Yahoo و Hotmail  یت ارائه می شدند. حتی مگابا 2و  4تنها با فضای

 .برخی تصور کردند که اعالمیه گوگل ، دروغ اول آوریل بوده است
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2005 : 

 

در این سال راه اندازی شد ، که انقالبی در دنیای ویدئو آنالین محسوب می  ( YouTube ) یوتیوب 

 .میلیارد دالر خریداری نمود 1.6گردد و گوگل در سال بعد یوتیوب را به ارزش 
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2006 : 

 

  (Dom Sagolla ) این سال را باید سال شبکه های اجتماعی نامید، چرا که در این سال ، دام ساگوال 

که این  ( Facebook ) را معرفی نمود و شبکه اجتماعی فیس بوک ( Twitter ) شبکه محبوب توئیتر

 .د گردیدزمان تنها محدود به شبکه دانشجویان بود برای استفاده عموم آزا
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2007 

 

 وب سایت تامبلر ایجاد شد. 

 شبکه خدمات دهندهارایه گاهوب یک و میکروبالگینگ پلتفورم (Tumblr: انگلیسی به) تامبلر "

 در آسانی تامبلر اصلی ویژگی. شودمی اداره و اندازیراه تامبلر شرکت توسط که است اجتماعی

 هایپست مختلف هایقالب در بتوانند تا است خود ربرانکا برای متفاوت امکانات داشتن و استفاده

 دیگران وبالگ توانندمی کاربران. دارند نام تامبالگ اصطالحاا  هاوبالگ این. کنند بیان را خود کوتاه

 " .باشد کرده خصوصی را خود بالگ کاربر یک اینکه مگر کنند دنبال را
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2008 
 ی اسپیس بیشتر شد.تعداد کاربران فیس بوک از کاربران ما

 

2009 : 

 

 فیس بوک الیک را خلق کرد .

ترافیک انتقال داده موبایل از ترافیک انتقال صدا در ماه عبور نمود و برای اولین بار حجم ترافیک  

 .داده های تلفن همراه به عدد یک میلیارد گیگابایت رسید

2وب سایت سینا 8 ت ترکیبی از توییتر و فیس بوک را اندازی شد این سای 2009آگوست  14ویبو در  

 است که در کشور چین مورد استفاده ی عموم کاربران اینترنت است.
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2010  
 

 توییتر سیستم اسپانسری خود را راه اندازی کرد.

در این سال ، با راه اندازی سرویس ابر سرور ، خدمات رایانش ابری برای نخستین بار در ایران توسط  

مورد استقبال هزاران عالقمند به دنیای فناوری اطالعات در ایران قرار  پارس پک ارائه گردید که

 .گرفت

 

2011 : 

 

 پین ترست راه اندازی شد.

 گوگل سرویس گوگل پالس را راه اندازی کرد.

 اسنپ چت راه اندازی شد.
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د میلیار 8.5اسکایپ محبوبترین شبکه ارتباط تصویری بر پهنای اینترنت توسط ماکروسافت به ارزش 

 دالر خریداری شد.

 

2012 : 

 

 تعداد کاربران سایت فیس بوک به یک میلیارد نفر رسید.

 میلیون کاربر را بدست اورد. 10پین ترست لقب سریعترین سایت در دست یابی به 
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2013 : 

 

 میلیون کاربر رسید. 500توییتر به 

 یوتیوب کانال های پولی را راه اندازی کرد.
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2014 

 

 واتس اپ را خریداری کرد. فیس بوک

2015 
 میلیون کاربر دارد. 70زبان و  30در این سال پین ترست 
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 سایت های خارجی
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2گوگل 9 3(1)رتبه الکسا   0  

 

گذاری شرکتی با سهامی عام است که در زمینٔه جستجوی اینترنتی، رایانش ابری و تبلیغات سرمایه

ها در دانشگاه استنفورد آن برین تأسیس شد که هر دوی کند. این شرکت توسط لری پیج و سرگئیمی

 شدند.شناخته می« مردان گوگل»به عنوان دانشجوی دکترا حضور داشتند و با نام 
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ثبت شد و فروش اولیه سهام آن  ۱۹۹۸سپتامبر  ۴گوگل در ابتدا به عنوان یک شرکت خصوصی در 

اریک اشمیت قبول کردند که به مدت  انجام شد. لری پیج و سرگئی برین و ۲۰۰۴اوت  ۱۹در 

 در کنار هم کار کنند. ۲۰۲۴بیست سال، یعنی تا سال 

در  ۱۹۹۸و در سپتامبر  ثبت شد google.comدامنه  ۱۹۹۷سپتامبر سال  ۱۵در 

 شرکت رسماا به ثبت رسید. اندازی شد و اینواقع اولین دفتر کار گوگل راه

توانید بدون شرارت پول به دست شما می»همچون  فلسفٔه شرکت گوگل بر پایه اصولی خودمانی

انگیز و چالش باید کار کردن باید چالش»و « توانید بدون کت و شلوار جدی باشیدشما می»، «آورید

 استوار است.« شوخی و سرگرمی باشد

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/گوگل 
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3یوتیوب 1 3(2)رتبه الکسا   2  

 

ت که در ٔه گوگل اسبوک و بزرگترین شاخگاه پرطرفدار دنیا پس از گوگل و پیش از فیسدّومین وب

گاه بارگذاری و تماشای ویدئو است که ترین وبوتیوب معروف شود .گاه دیده مینوار ابزار این وب

اوید کریم جایجاد شد. چاد هرلی، استیو چن، و  ۲۰۰۵پل در فوریه سال توسط سه کارمند سابق پی

 .گاه فلیکر، تصمیم به ایجاد یوتیوب گرفتندهای وبپس از موفقیت

این شرکت در سان برونو، کالیفرنیا است. این سایت به کاربران اجازٔه بارگذاری، مشاهده و 

انواع ویدئوها مانند  ۵الامیتگذاری ویدئو و با استفاده از تکنولوژی ادوبی فلش ویدئو و اچاشتراک

ها، ویدئوهای های موسیقی و هم چنین ویدئوهای وبالگهای تلویزیون و کلیپهای فیلم، کلیپکلیپ

گاه قابلیت پشتیبانی از ویدئوهای دهد. این وباوریجینال کوتاه و ویدئوهای آموزشی را نمایش می

ز جمله فلش ویدئو سازگاری دارد. ویدئوهای های مختلفی ابعدی و آناگلیف را دارد و با فرمتسه
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باکس الیو نیز تماشا کرد. نسخٔه تلفن همراه ، وی، و ایکس۳استیشن توان در پلیاین شرکت را می

 .افزار بر روی پلت فرم اندروید نیز در دسترس استگاه به صورت یک نرماین وب

 ۲۰۱۱وتیوب است که در ماه مه سال ویدئوی چارلی انگشت منو گاز گرفت پربازدیدترین ویدئوی ی

های علیه یوتیوب بود که با رای دادگاه به میلیون بار بازدید شد. ویاکوم از شرکت ۳۷۵بیش از 

میلیارد دالر از یوتیوب خسارت گرفت. این  ۱گاه، اش در این وبمنظور انتشار ویدئوهای خصوصی

گاه ی نقض حق تکثیر را بر روی وبگاه مجهز به سیستم تشخیص حق تکثیر است و ویدئوهاوب

 شود.ار اشتباه میکند. البته این سیستم گاهی اوقات دچمنتشر نمی

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/یوتیوب 
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3فیس بوک 3 3(3)رتبه الکسا  4  

 

میالدی توسط مارک زاکربرگ و  ۲۰۰۴فوریه سال  ۴در  یک سرویس شبکٔه اجتماعی برخط است که

کالم، داستین مسکوتیز و کریس هیوز در دانشگاه هاروارد به دوستانش ادوآردو سوری، اندرو مک

نویسی در این تارنما به دانشجویان دانشگاه هاروارد محدود بود، اما با گذشت وجود آمد. در ابتدا نام

شد. پس از ی شهر بوستون، آیوی لیگ و دانشگاه استنفورد نیز گشودههازمان در  آن برای دانشگاه

بوک، عضویت در ها به لیست مجاز عضویت در فیسهای مختلف و دبیرستانشدن دانشگاهافزوده

 سال در سراسر دنیا قرار گرفت. ۱۳آن به تدریج در دسترس تمامی افراد باالی 

میلیون دالر در این  ۱میلیون دالر و جیم بریر  ۱۲٬۷، شرکت اکسل پارتنرز ۲۰۰۵در ماه می سال 

ترین بوک عنوان پراستفادهمیالدی فیس ۲۰۰۹گذاری کردند. در ماه ژانویه سال سایت سرمایهوب

سرویس شبکٔه اجتماعی را از آن خود کرد و مجلٔه انترتینمنت ویکلی نیز آن را در صدر لیست 

 های دهه قرار داد.بهترین
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میالدی شروع به فروش سهام خود در نزدک کرد و به یک شرکت  ۲۰۱۲ماه می سال  ۸بوک در فیس

 ۵۰۰وارد لیست فرچون  ۲۰۱۲بیلیون دالری در سال  ۵٬۱سایت با درآمد عمومی تبدیل شد. این وب

 ام قرار گرفت.۴۲۶در ردٔه  ۲۰۱۳شد و در سال 

 ر خریداری کرد.میلیارد دال ۱۹رسانی واتس اپ را به قیمت شرکت پیامک ۲۰۱۴فیسبوک در فوریه 

های این کشور، به سوم طالقپنجم تا یکتایج یک مطالعه در انگلستان نشان داده که در حدود یک

 الق اشاره شده و موجب نارضایتی یکی از طرفین را فراهم آورده.طبوک در دادخواست فیس

 گوید:جولیان آسانژ مؤسس وب سایت ویکی لیکس می

است. هر کس که نام و مشخصات یزترین ابزار جاسوسی است که تاکنون ایجاد شدهبوک تنفر آمفیس

کند باید بداند که به شکل رایگان در خدمت بوک اضافه میدوستان خود را به شبکه اجتماعی فیس

 .کندست و این گنجینه اطالعاتی را برای آنها تکمیل میهای اطالعاتی آمریکادستگاه

ا ریک گنجینه اطالعاتی بسیار بزرگ از نام و پیشینٔه افراد است که کاربران آن بوک به گفتٔه وی فیس

های امنیتی دهند ولی این ابزار توسط دستگاهبه شکل داوطلبانه در اختیار این شبکه اجتماعی قرار می

ات های اطالعاتی به اطالعگیرد. دسترسی این دستگاهبرداری قرار میو اطالعاتی آمریکا مورد بهره

 است.هبوک آن را به یک ابزار خطرناک بدل کردذخیره شده در فیس
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 کاربران فیس بوک
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 درامد فیس بوک

 

 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/فیس بوک 
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3بایدو 5 3(4)رتبه الکسا   6  
 

 

های اجتماعی خدمات گوناگون از جستجو تا شبکه ۵۷ی است که دارای گاه جستجوگر چینیک وب

و... را  MP3 های صوتی مانندگاه دارای قابلیت جستجو در اینترنت، عکس و فایلباشد. این وبمی

گاه نوشتن عبارت مورد نظر به خط پین یین و برگرداندن آن به های این وبمیباشد. از دیگر قابلیت

باشد. این موتور جستجوگر در سپتامبر ینی نوشتاری و جستجو بر اساس آن میطور خودکار به چ

 است.گاه چین بودهترین وبگاه پربازدید دنیا و پربازدیدششمین وب ۲۰۱۱

 ای را به صورت ایندکسمیلیون فایل چند رسانه ۱۰میلیون عکس و  ۸۰میلیون صفحه،  ۷۴۰بایدو 

 دارد.

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/بایدو 
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3یاهو 7 3(5)رتبه الکسا   8  
 

 

افزار فعالیت دارد و دفتر مرکزی آن یک شرکت آمریکایی چند ملیتی است که در زمینٔه اینترنت و نرم

های اینترنتی است یتت متحده آمریکا است. یاهو یکی از بهترین ساویل، کالیفرنیا در ایاالدر سانی

که امکانات زیادی مانند موتور جستجوی یاهو، ایمیل یاهو، یاهو! مسنجر، اخبار یاهو، گروه یاهو، 

های های فانتزی و شبکههای آنالین، اشتراک گذاری ویدئو و عکس، ورزشپاسخ یاهو، تبلیغات، نقشه

 اجتماعی را در اختیار کاربران اینترنت گذاشته است.

با این حال یکی دیگر ( Yet Another Hierarchical Officious Oracle، مخفف کلمات «یاهو»کلمٔه 

دهد که چگونه پایگاه توضیح می« سلسله مراتبی»از اوراکل ناخواسته سلسله مراتبی است(. اصطالح 

منبع حقیقت و حکمت و »به معنی « اوراکل»یاهو در الیٔه دایرکتوری مرتب شده بود. اصطالح 

نیز به جای آن که به معنای عادی کلمه در نظر گرفته شود، « ناخواسته»است. اصطالح « الحاصط

در واقع توصیه به کارمندان یاهو است که برای گشت و گذار در وب، از جستجوگر یاهو استفاده 

 کنید
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، ۱۹۹۵مارس  ۱تأسیس شد و در تاریخ  ۱۹۹۴یاهو توسط جری یانگ و دیوید فیلو در ژانویه سال 

، یاهو، کارول بارتز را که مدیر اجرائی سابق ۲۰۰۹ژانویه  ۱۳بین مردم شناخته شد. در تاریخ 

دریافت رمز عبور بود، به عنوان مدیر اجرائی و رئیس جدید و عضو هیئت مدیره یاهو منصوب کرد. 

 ، کارول بارتز برکنار شد و تیم مورس به عنوان مدیرعامل موقت شرکت۲۰۱۱سپتامبر  ۶در روز 

، اسکات تامپسون، رئیس سابق پی پال، مدیر اجرائی ارشد یاهو ۲۰۱۲ژانویه  ۴برگزیده شد. در 

، اسکات تامپسون برکنار شد و راس لوینسون به عنوان مدیرعامل، موقتاا ۲۰۱۲می  ۱۳شد. در 

 جایگزین او شد و در حال حاضر وی مدیرعامل یاهوست.

کنند. یاهو خود نیز لیون نفر از وب سایت یاهو بازدید میمی ۷۰۰به گفتٔه منابع خبری، در ماه حدود 

ه کننده را جذب کردزبان، بیش از نیم میلیارد نفر مصرف ۳۰کند در هر ماه در بیش از ادعا می

 است.

 

، یاهو! اعالم کرد که با ایران قطع ارتباط خواهد کرد و در همین راستا، نام ایران از ۲۰۱۳در سپتامبر 

شود حذف شده است. بدین ترتیب نویسی پست الکترونیک دیده مییی که هنگام نامفهرست کشورها

کاربران مقیم ایران با توجه به سیستم جدید عضویت در پست الکترونیک یاهو! مبنی بر ضرورت 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 81   http://1mirza.com 

 

شود دسترسی واردکردن شماره تلفن کاربر، نخواهند توانست در آن حساب جدید باز کنند. گفته می

 ! مسنجر نیز برای کاربران ایرانی غیرفعال خواهد شد.به سرویس یاهو

 

نام، شماره کشورها در صفحٔه ثبت، یاهو! با واردکردن نام ایران داخل فهرست پیش۲۰۱۴در سپتامبر 

 امکان ساخت حساب کاربری را برای کاربران ساکن ایران فراهم نمود.

 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/!یاهو 
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3ویکی پدیا 9 4(6)رتبه الکسا   0  

 

شود و یک دانشنامٔه اینترنتی چندزبانه با محتویات آزاد است که با همکاری افراد داوطلب نوشته می

پدیا تواند مقاالت آن را ویرایش کند. نام ویکیهر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد می

گاه مشارکتی( و انسیکلوپدیا )دانشنامه یا های ویکی )وبای ترکیبی است که از واژهاژهو

پدیا آفرینش و انتشار جهانی یک دانشنامٔه آزاد به تمامی دائرةالمعارف( گرفته شده است. هدف ویکی

 .های زندٔه دنیاستزبان

صورت مکملی برای دانشنامٔه ( به ۱۳۷۹دی  ۲۶) ۲۰۰۱ژانویه  ۱۵پدیای انگلیسی در تاریخ ویکی

هستند. هم اکنون بنیاد « لری سنگر»و « جیمی ولز»گذاران آن، تخصصی نوپدیا نوشته شد. بنیان

گاه در های اینترنتی اصلی این وبکند. میزبانپدیا را پشتیبانی میمدیا پروژٔه ویکیغیرانتفاعی ویکی

فی دیگری هم در شهرهای آمستردام و سئول به های اضاشهر تامپای فلوریدا هستند. همچنین میزبان

 رسانند.گاه یاری میاین وب
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گاه برتر جهان از لحاظ شمار بازدیدکنندگان وب ۱۰تاکنون، یکی از  ۲۰۰۷پدیا از پایان آوریل ویکی

 شود.پدیای انگلیسی مربوط میبوده است که بیش از نیمی از بازدیدها به ویکی

 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/ویکیپدیا 
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4آمازون 1 4(8)رتبه الکسا  2  

 

توسط جف بزوس، در شهر سیاتل،  ۱۹۹۴شرکت تجارت الکترونیک آمریکایی است، که در سال 

 .ایالت واشینگتن تأسیس شد

عنوان فروشگاه آنالین کتاب، آغاز کرد، سپس با  ۱۹۹۵این شرکت فعالیت جدی خود را در سال 

اکنون کتاب، دوم از طریق اینترنت نمود. شرکت آمازون هماقدام به فروش محصوالت نو یا دست

کند و امروزه بیشترین افزاری و حتی کفش و لباس نیز عرضه میهای نرمدی، بستهویدی، دیسی

وکار گاه آمازون، بخش اعظم از کسبت دارد. وبهای اینترندرصد فروش را در بین سایر فروشگاه

گردد. از آید، که طیف وسیعی از خدمات و کاالها، از طریق آن عرضه میاین شرکت بشمار می

هایی است، که در گاه، امکان ورق زدن و مطالعه نسخه الکترونیکی اغلب کتابهای این وبویژگی

های نوین شرکت همچنین با کمک تکنولوژیاین وب سایت برای فروش گذاشته شده است. این 

هایی بر اساس سیستم چاپ بنابر تقاضا نموده است، که در چاپ و تولید کتاب، اقدام به ارائه کتاب

ها، پس این روش بجای چاپ و انبار کتاب در تعداد وسیع، تنها با نگهداری فایل الکترونیکی کتاب
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یا چند نسخه از کتاب نموده، آنها را به آدرس مشتری از سفارش مشتری، اقدام به چاپ و تولید یک 

 .کندارسال می

دار آن درصد از سهام آمازون، بزرگترین سهام ٪۶.۲اکنون با در اختیار داشتن کپیتال گروپ هم

شود. این شود. بخشی از سهام شرکت آمازون.کام نیز در بازار بورس نزدک معامله میمحسوب می

های الکسا گاهآید. وببشمار می ۱۰۰-و نزدک ۵۰۰اس اند پی  هایشرکت جزئی از شاخص

ها، متعلق به آمازون.کام اینترنت، دیجیتال فتوگرافی رویو، گودریدز و بانک اطالعات اینترنتی فیلم

 .باشندمی

معادل  ۲۰۱۴شود؛ در سال گاه آمازون که به عنوان بزرگترین کتابفروشی آنالین دنیا شناخته میوب

درصد کل فروش کتاب دنیا را از طریق خرده فروشی به دست  ۴۰د فروش آنالین کتاب و درص ۶۳

آورد. این میزان فروش رکوردی جهانی بود که یک فروشگاهی وبسایتی به آن دست یافت. آمازون 

گاه خود به جز کتاب، شود و در وبترین فروشگاه اینترنتی ایاالت متحده محسوب میهمچنین بزرگ

متنوعی چون پخش کننده دی وی دی و بلو ری، ام پی تری پلیر، انواع نر م افزار، بازی محصوالت 

فروشد. این ویدئویی، وسایل الکترونیکی، زیورآالت، مبلمان، غذا، اسباب بازی و پوشاک نیز می

وبسایت از چند سال پیش همچنین وارد عرصه تولید اسمارت فون، تبلت، کتابخوان دیجیتال، تلفن 

 ویزیون دیجیتال هم شده است.و تل
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 آمار

 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_آمازون 
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4کیو کیو 3 4(9)رتبه الکسا   4  

 

کیو کو یک سایت چینی است که به مدد تعداد کاربران زیاد چینی خود توانسته این رتبه را کسب 

 نماید. کیوکیو واحد پول مجازی چین نیز هست.

  .ک جامعه مجازی غیر دولتی و وابسته به بخش خصوصی میباشدکیوکیو ی

 در کیوکیو به هر کاربر یک صفحه پروفایل شخصی بصورت -

http://myqq.ir/user/USERNAME  هر شهروند میتواند در زمینه های مورد  - .تعلق میگیرد

ت و کشور به فعالیت عالقه خود در قالب عکس، وبالگ ، ویدئو و دیوارنوشته ولی تابع قوانین سای

  .بپردازد
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کته قابل تامل این است که کیوکیو قبل از هر هدفی ، یک مکان با اهداف فرهنگی میباشد، پس ن -

بیایید با سعی خود آن را از هرگونه انحراف و بحث و جدل سیاسی و متفرقه به دور بداریم. کیوکیو به 

 هیچ گروه یا ارگان خاصی وابسته نیست.

 منبع :

http://myqq.ir/faq 
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4تی مال  5 tmall.com  (10)رتبه الکسا 

 

 Tmall.com  یک سایت چینی زبان است که در زمینه ی خرده فروشی اینترنتی و خرید کردن از تائو

ایت برای فروش بائو  فعالیت میکند این سایت یکی از زیر مجموعه های گروه علی بابا است. این س

 برندهای تجاری چینی ، تایوانی و ... در سطح بین المللی فعالیت می کند.

4الکسا 10شروع کرده است و در حال حاضر رتبه ی  2008این سایت فعالیت خود را در آپریل  6 را  

4دارد. سازنده این سایت جک ما  7  راه اندازی شده است. 

 منبع :

https://en.wikipedia.org/wiki/Tmall 

 

                                                           
45 Tmall.com 
46 http://www.alexa.com/siteinfo/tmall.com 
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4الیو 8 4(12)رتبه الکسا   9  
 

 

موتور جستجوی مایکروسافت که خدماتی مختلف مثل چت ، سرویس ایمیل و ... نیز ارائه می دهد 

می باشد که نشان از  12این سایت نیز جز برترین سایت های وب بوده و در الکسا دارای رتبه ی 

 میزان بازدید باال از این سایت است.
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5تائو بائو 0 5(13به الکسا )رت  1  

 

راه اندازی شد  2003سایت تائو بائو سایتی چینی از زیر مجموعه گروه علی بابا است که در سال 

 این سایت یک فروشگاه اینترنتی است.

محتوای سایت تائو بائو  یک فروشگاه اینترنتی چینی استو به علت کاربران چینی زیادی که دارد در 

 .این جایگاه قرار دارد

 منبع :

Alexa.com/taobao.com 

                                                           
50 Taobao.com 
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5 توییتر 2 5(16)رتبه الکسا  3  

 

 ۱۴۰دهد تا یک شبکٔه اجتماعی و سرویس ارائه دهندٔه میکروبالگ است که به کاربران اجازه می

 .شود، ارسال کنندنامیده می (Tweet :حرف، پیام متنی را که توییت )به انگلیسی

آغاز به کار کرد. این  ۲۰۰۶ر ژوئیه به دست جک دورسی ایجاد شد و د ۲۰۰۶توییتر در مارس 

میلیون توییت در روز  ۳۴۰میلیون کاربر بوده است که  ۵۰۰دارای  ۲۰۱۲میکروبالگینگ در سال 

« کنید؟چه کار می»شود. توییتر با شعار میلیارد جستجو در آن انجام می ۱.۶فرستند و بیش از می

 ۲۰۰۹گذاشت اّما در نوامبر سال  ۲.۰ پا به میدان وب (What are you doing? :)به انگلیسی

تغییر  (What's happening? :)به انگلیسی« چه چیزی در حال رخ دادن است؟»میالدی این شعار به 

کاراکتر است. این دو شناسه به قدری  ۱۴۰های توییتر محدود بودن به تایپ تنها کرد. یکی از ویژگی

محبوبّیت رسید. در توییتر افزون برفرستادن نوشتار  نو بود که به سرعت در بین کاربران اینترنت به

 دا نیز فرستاد. توییتر در لغت به معنی جیک جیک کردن است.توان فیلم، عکس، و صمی

                                                           
52 Twitter.com 
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فرانسیسکو، ایالت کالیفرنیا است و دفترهایی نیز در شهرهای بوستون، شاخه مرکزی توییتر در سان

گاه برتر در رتبه هشتم گاه الکسا در میان ده وببندی وبآنتونیو دارد. توییتر در رتبهنیویورک و سن

زبان در  ۱۶کارمند داردو در  ۶۰۰( هم اکنون توییتر بیش از ۲۰۱۲)آگوست 8تغییرقرار دارد.بی

 دسترس است.

ایجاد شد نمونٔه اولیٔه توییتر به  ۲۰۰۶در مارس  Obvious توییتر یک پروژه بود که توسط شرکت

مورد استفاده قرار گرفت و نسخٔه کامل آن در تاریخ  Odeo خلی برای کارکنانعنوان یک سرویس دا

به صورت همگانی در دسترس قرار گرفت. این  ۲۰۰۶معرفی شد اما در اکتبر  ۲۰۰۶ژوئیه  ۱۵

برندٔه وب اورادز جشنوارٔه جنوب  ۲۰۰۷سرویس به سرعت مورد توجه قرار گرفت تا اینکه در مارس 

 وبالگ شد. از جنوب غربی در بخش

دفتر اصلی توییتر در سان فرانسیسکو است ولی هم اکنون توییتر در نقاط مختلف جهان دفتر دارد و 

آنتونیو و بوستون دارد این شرکت ابتدا در کالیفرنیا به مشغول به فعالیت است. سرورهایی نیز در سن

رستادن توییت وجود دارد و از های متفاوتی برای فثبت رسید. ثبت نام در توییتر رایگان است و راه

توان های بسیاری برای دسترسی به آن موجود است. میباشد و برنامهراه موبایل هم در دسترس می

مطالب افرادی را دنبال کرد. توییتر با فلسفٔه به اشتراک گذاشتن وضعیت افراد به دوستان و 

شد و در خبررسانی به یک ابزار کاربردی  اطرافیانشان شروع به کار کرد اما بیشتر از این حد کاربردی

توان نوعی برون ریزی اتفاقی ذهن را انجام داد یعنی هر آنچه در است. در توییتر میمفید تبدیل شده
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تواند موجب شود تا یک توییت به توییتر اطراف در حال اتفاق افتادن است، به طور ناخودآگاه می

 تواند تأثیر مثبتی در جهان داشته باشد.ها میادهجایی آزاد دارسال گردد. توییتر و جابه

 بازاریابی

های کاربران ها و سلیقهیکی از کاربردهای جدید توییتر استفاده از آن به عنوان یک منبع غنی عالقه

آوری و حتی خرید های تجاری با جمعدر کشورهای متفاوت است از این رو بسیاری از شرکت

های تواند بهترین راه برای شناخت خواستهبرند و این میها پی میهای آنههای کاربران به عالقتوییت

ها و فروشندگان با داشتن یک حساب کاربری در توییتر با مشتریان باشد. بسیاری از شرکت

ها در مورد محصوالت و های خود همیشه در تماس هستند و از نطرات و پیشنهادهای آنمشتری

 برندخدماتشان بهره می

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/توییتر 
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5اینستاگرام 4 5(17)رتبه الکسا  5  

 

دهد که شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدئو است که این امکان را به کاربران خود می

بوک، توئیتر، تامبلر و فلیکر به فیس اجتماعی نظیرهای ها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکهعکس

توانند از فیلترهای دیجیتال برای عکسهایشان استفاده کنند. چنین میاشتراک بگذارند. کاربران هم

 باشد.ثانیه می ۶۰محدودیت اشتراک گذاری ویدئو در اینستاگرام 

اندازی شد. سرویس به راه ۲۰۱۰ر اینستاگرام بوسیله کوین سیستروم و مایک کرایگر خلق و در اکتب

میلیون کاربر تا  ۳۰۰و  ۲۰۱۲میلیون کاربر تا آوریل  ۱۰۰سرعت محبوبیت کسب کرد و به بیش از 

رسید.اینستاگرام از طریق اپ استور اپل، گوگل پلی و فروشگاه ویندوز فون قابل  ۲۰۱۴دسامبر 

اچ و گوشیهای آندروید آی پد، آی پاد ت افزار کاربردی برای آیفون،دسترسی است. پشتیبانی این نرم

های و گوشی ۱۰افزار کاربردی شخص ثالث اینستاگرام برای بلک بری باشد. همچنین نرمبرقرار می

 سیمبین نوکیا در دسترس است.

                                                           
54 Instagram.com 
55 http://www.alexa.com/siteinfo/instagram.com 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 96   http://1mirza.com 

 

، اینستاگرم را به مبلغ یک میلیارد دالر )بصورت نقد و سهام( خریداری ۲۰۱۲بوک در آوریل فیس

 ٪۳رشد کرد در حالیکه فیس بوک بعنوان کمپانی مادر تنها  ٪۲۳اینستاگرام  ۲۰۱۳کرد. در سال 

بوک بزرگتر خواهد شود اگر اینستاگرام همین رشد را حفظ کند، از فیسرشد را تجربه کرد.گفته می

ترین گوید: این بزرگگذاران اینستاگرام و مدیر عامل شرکت فست میشد. کوین سیستروم، از بنیان

 .جهان خواهد بود موجودیت در

 

 

 

 وضعیت در ایران

بوک، توییتر، یوتیوب و دیگر های اجتماعی مانند فیسها و شبکهاینستاگرام در ایران برخالف سایت

 های محبوب دنیا بطور مطلق فیلتر نیست اما طرح فیلترینگ هوشمند روی آن اجرا شده است.شبکه

 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اگراماینست  
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5لینکداین 5(18)رتبه الکسا  6 7  

 

آغاز به  ۲۰۰۳ایجاد شد و در مٔه  ۲۰۰۲یک سرویس شبکٔه اجتماعی  تجاری است که در دسامبر 

میلیون نفر گذشت.  ۲۰از مرز  ۲۰۰۶کار کرد. تعداد بازدیدکنندگان این شبکٔه اجتماعی در سال 

تعداد کاربران این شبکٔه  ۲۰۱۳در ژوئن براساس گزارش ارسالی توسط بخش تحقیقات بازار لینکدین 

زبان  ۲۰گاه به بیش از این وب .میلیون نفر رسید ۲۵۹کشور جهان به مرز  ۲۰۰اجتماعی در بیش از 

ای، ایتالیایی، پرتغالی، زندٔه دنیا در دسترس کاربران است؛ از جمله: انگلیسی، فرانسوی، کره

یی، ترکی استانبولی، ژاپنی، چک، لهستانی، آلمانی، اسپانیایی، هلندی، سوئدی، دانمارکی، رومانیا

گاه کوانت کست گزارش داد که بازدید از ، وب۲۰۱۳اندونزیایی، ماالیی و تاگالوگ. در دوم ژوئیٔه 

میلیون نفر  ۱۷۸.۴میلیون نفر و در سرتاسر دنیا به  ۶۵.۶صورت ماهانه به لینکدین به

میلیارد دالر مالک لینکدین خواهد  ۲۶.۲رد در ازای اعالم ک ۲۰۱۶ژوئن  ۱۳رسید.مایکروسافت در 

 .شود انجام ۲۰۱۶رود این معامله تا پایان سال شد و انتظار می

ست. نسخٔه اولیٔه این شبکٔه اجتماعی در سال لینکدین یک شبکٔه اجتماعی براساس روابط تجاری

گردید. مدیرعامل کنونی  صورت رسمی افتتاح به ۲۰۰۳میالدی ساخته شد و در ماه مٔه سال  ۲۰۰۲
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است. لینکدین توسط رید هافمن، باشد که در گذشته مدیر اجرایی یاهو بودهلینکدین داندولف می

گذاری شد. رید هافمن، پیشتر گاه سوشیال دات نت بوده، بنیانکه از اعضای سابق پی پال و وب

است. لینکدین در سرتاسر دنیا اکنون عضو هیئت مدیرٔه لینکدین مدیرعامل لینکدین بوده، ولی هم

 دفتر فعال دارد و دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا است. ۲۰بیش از 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/لینکداین  

 

 

 

 

 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 99   http://1mirza.com 

 

5ردیت 8 5(22)رتبه الکسا   9  

 

نام کرده قادرند اخبار را ماعی که در آن کاربران ثبتآوری اخبار اجتگاه برای جمعردیت یک وب

توانند به پست قالب لینک یا متن ارسال کنند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند. کاربران می در

های نوشته شده رأی دهند و جایگاه آن خبر را در صفحات ردیت و صفحٔه اصلی مشخص یا گزارش

 ۲۰۰۵ال گاه در سکنند. این وبکنند. در واقع کاربران هستند که در ردیت اهمیت خبر را تعیین می

توسط استیو هافمن و الکسیس اوهانیان که هر دو دانش آموختٔه دانشگاه ویرجینیا هستند تأسیس شد. 

 .دفتر مرکزی ردیت در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا در ایاالت متحده آمریکا است

 من هستم

ر چه کنند که هاست که در آن کاربران اعالم می« من هستم»های معروف ردیت بخش یکی از بخش

خواهید از من بپرسید. تاکنون بسیاری از افراد مشهور نظیر، باراک اوباما، جیمی کیمل، ران پال، می

 ۲۰۱۲اوت  ۲۹اند. در ، زاک براف و نیل استراس در این بخش شرکت کرده۵استیون کلبر، ددماو

رکت کرد و در باراک اوباما، رئیس جمهور ایاالت متحدٔه آمریکا بدون اعالم قبلی در این بخش ش
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های کاربران این شبکٔه اجتماعی بود. به دنبال حضور اوباما در دقیقه پاسخگوی پرسش ۳۰حدود 

 گاه با اختالل و کندی مواجه شد.های این وبردیت و هجوم کاربران عملکرد بسیاری از بخش

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ردیت   
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6ای بای 0 6(26)رتبه الکسا  1  
 

 

 گاه مزایده اینترنتی است که مقر آن در ایالت کالیفرنیا در ایاالت متحده آمریکا قرار دارد.یک وب

 بی، شرکتتبار متولد فرانسه وبسایت ایگذار ایرانی(، بنیان۱۹۶۷ژوئن  ۲۱یر امیدیار )متولد پی

eBay میالدی کامالا به صورت اتفاقی تاسیس کرد. بر اساس گزارش ها این وب  ۱۹۹۵ را در سال

سایت در ابتدا یک صفحه اینترنتی ساده بود و با حراج یک دستگاه فتوکپی به صورت آنالین کار خود 

را آغاز نمود و خوشبختانه خریدار هم برای آن پیدا شد. وقتی به خریدار اعالم کرد که دستگاه شکسته 

های شکسته هستم. این زمانی بود که ، فرد خریدار اظهار داشت که من یک کلکسیونر فتوکپیاست

 .امیدیار متوجه شد که هر چیزی امکان پذیر است

سنت تا دو دالر به فروشندگان اجازه داد که اجناس خود را  ۲۵امیدیار با دریافت مبلغ ناچیزی بین 

ند. همچنین درصدی از خریدوفروشها به او میرسید معرفی کن eBay برای شرکت در حراج در سایت
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موجب شد که فروشندگان و خریداران با هم به راحتی به خرید و فروش  eBay و به این ترتیب

 .بپردازند

در این شرکت استخدام شد.  ۱۹۹۶جفری اسکول به عنوان اولین کارمند این شرکت در اوایل سال 

را برای سایت حراجی خود انتخاب نماید  «echobay.com»رنتی در اوایل امیدیار سعی کرد دامنه اینت

 ۱۹۹۷را انتخاب نمود. در سال  «ebay.com»ولی به علت ثبت این نام توسط شرکت دیگری، دامنه 

 دالر رسید. ۶٬۷۰۰٬۰۰۰سود این شرکت به رقمی معادل 

ساعت به  ۲۲ا هدهی شد که یکی از آن، سایت چندین بار دچار وقفه در خدمات۱۹۹۹در سال 

طول انجامید. اما امیدیار به فکر بازپس گرفتن اعتماد کاربران بود، در آن روز شرکت با برقراری ده 

ها اطمینان داد که همه ها عذرخواهی کرد و به آنهزار تماس تلفنی با کاربران اصلی سایت، از آن

که  (Meg Whitman) گردد. پیر از خانم مگ وایتمنچیز به سرعت به وضع طبیعی باز می

 .التحصیل دانشکده تجارت دانشگاه هاروارد بود برای کمک در این فرایند دعوت به عمل آوردفارغ

 

های دیسنی و پپسی انتخاب کرد و یک تیم مدیریتی مجرب با مگ کارمندان اصلی خود را از کمپانی

 .ن بوجود آوردنظیری برای سازماسال تجربه کاری فراهم کرده و دیدگاه بی ۲۰حداقل 

 لوگوها
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بر روی وب سایت  ۲۰۱۲اکتبر  ۱۰لوگوی جدید این شرکت معرفی شد و از تاریخ  ۲۰۱۲در سپتامبر 

 .این شرکت به نمایش گذاشته شد

 

 

 شرکت های خریداری شده 

میالدی، سرویس گفتگو و ویدئوکنفرانس آنالین اسکایپ را به بهای  ۲۰۰۵در سال  eBayشرکت 

میالدی، دو سوم سهام آن را به گروه  ۲۰۰۹سال بعد، یعنی در سال  ۴الر خرید و میلیارد د ۳/۱

 در کانادا واگذار کرد. Silver Lakeگذاری سرمایه

 منبع  :

https://en.wikipedia.org/wiki/EBay 
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6بینگ 2 6(29)رتبه الکسا  3  

 

یک موتور جستجوی وب متعلق به شرکت مایکروسافت است که پیشتر با  ( :Bingبینگ )به انگلیسی

 ۲۰۰۹مه  ۲۸شد. استیو بالمر در های الیو سرچ، ویندوز الیو سرچ و ام.اس.ان سرچ شناخته مینام

برداری نمود و این در سانفرانسیسکو، آمریکا از بینگ پرده« همٔه چیزهای دیجیتال»در کنفرانس 

 .طور کامل در دسترس قرار گرفتژوئن همان سال به ۳جستجوگر در 

کند و همچنین نمایش نمایش فهرستی از پیشنهادهای جستجو در زمانی که کاربر واژگان را تایپ می

های جدید و قابل توجه در آن زمان بود که بینگ ارائه فهرستی از جستجوهای مرتبط از جمله ویژگی

 کرد.

 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/بینگ 
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6نت فلیکس 4 6(32)رتبه الکسا  5  

 

 ۲۰۱۶های تلویزیونی است که تا آغاز سال یک شرکت جهانی رسانه سیال و تولیدکننده مجموعه

دی وییا ارسال پستی دب ۱۹۹۸اش را از سال میلیون مشترک دارد.این شرکت فعالیت ۷۵بیش از 

اش را به حوزه فعالیت ۲۰۱۰سرویس رسانه سیال را ارائه کرد.در سال  ۲۰۰۷آغاز کرد و در سال 

دهد.نتفلیکس اولین سریال کشور دنیا خدماتش را ارائه می ۱۹۰اکنون در کانادا گسترش داد. و هم

 کند.ید میتول اکنون صدها ساعت برنامهارائه کرد و هم ۲۰۱۳خود، خانه پوشالی را در سال 

 .ستقر استکالیفرنیا م اندازی شد و در لوس گاتوس،راه ۱۹۹۷این شرکت در سال 

 ۲۳ ۲۰۱۱دی خود را ارسال کرد. در آوریل ویمیلیاردمین دییک ۲۰۰۷فوریه  ۲۵نتفلیکس در 

درآمد فروش  ۲۰۱۱میلیون مشترک در جهان داشت. در سال  ۲۶میلیون مشترک در آمریکا و 

اعالم  ۲۰۱۲اکتبر  ۲۳لی این شرکت به یک و نیم بیلیون دالر رسید. نتفلیکس در خدمات دیجیتا

اعالم کرد با افزایش  ۲۰۱۳درصد شده است.در ژانویه  ۸۸ماهه سوم کرد که سود خالصش در سه

میلیون نفر و  ۲۷.۱میلیون مشترک نسبت به سال قبل مجموع مشترکان این شرکت در آمریکا به  ۲
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درصد سود درآمدش به  ۸میلیون نفر شده است. عالوه بر این با افزایش  ۲۹.۴در مجموع جهانی 

 میلیون دالر رسیده است. ۹۴۵

میلیون نفر رسید. این عدد کمی بعد در آوریل  ۳۳مشترکان این شرکت به  ۲۰۱۳دراواسط مارس 

این  ۲۰۱۳میلیون نفر در آمریکا( رسید. در گزارش سبتامبر  ۲۹.۲میلیون نفر ) ۳۶.۳به  ۲۰۱۳

در آمریکا( رسیده است. در گزارش  ۳۱.۲میلیون ) ۴۰.۴شرکت اشاره شد که تعداد مشترکانش 

میلیون  ۳۳.۱اعالم شد که مشترکان این شرکت در آمریکا از مرز  ۲۰۱۳ماهه چهارم سال مالی سه

کشور گسترش داد. نتفلیکس در  ۴۰فعالیتش را در  ۲۰۱۴نفر گذشت. این شرکت در سپتامبر 

میلیون  ۴۳میلیون نفر در دنیا و  ۶۹.۱۷کند که مشترکین این شرکت اشاره می ۲۰۱۵رش اکتبر گزا

 میلیون نفر گذشت. ۷۴این عدد از  ۲۰۱۶نفر در آمریکا است.در ژانویه 

 

 Breaking :پر بیننده برکینگ بد )به انگلیسی های موفقی همچون سریالنتفلیکس توانست سریال

Bad)}  های موفقی چون خانه با استقبال مشترکان همراه شد. نتفلیکس خود سریالرا ارائه دهد که

 orange is :و نارنجی همان سیاه جدید است )به انگلیسی (House of Cards :پوشالی )به انگلیسی

the new black)  ۲۰۱۶ژانویه  ۸نیز تولید کرده است. این شرکت سرویس دهی به ایران را از تاریخ 

 .آغاز کرده است
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دفتر مرکزی این شرکت در شهر لوس گاتوس، کالیفرنیا، قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نزدک 

 شود.معامله می

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ فلیکسنت  
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6وردپرس 6 6(33)رتبه الکسا  7  
 

 

در ابتدا تنها یک  رسها و وبالگ ها می باشد. وردپوردپرس یک سیستم مدیریت محتوا برای سایت

سیستم رایگان وبالگ نویسی بود که امکانات خوبی را در اختیار وبالگ نویسان قرار میداد و سپس 

 .یا نرم افزار کدباز برای مدیریت محتوای سایت ها معرفی شد CMS به صورت یک

نات را امکا توانند انواعسایت های وردپرسی با استفاده از افزونه های نوشته شده برای وردپرس می

در برگیرند. به عنوان مثال برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی در کنار سایت وردپرسی کافیست 

یکی از افزونه هایی که برای این منظور طراحی شده اند را به هسته وردپرس خود اضافه کنید. به 

رای راه اندازی فروشگاه دو افزونه وردپرس هستند که ب edd و woocomerce عنوان مثال افزونه های

اینترنتی جهت فروش کاالی فیزیکی یا فایل های دانلودی استفاده می شوند. همچنین قابلیت تبدیل 

و یا ایجاد یک تاالر گفتگو یا  buddypress قدرتمند شدن سایت به یک شبکه اجتماعی با افزونه

راوانی و تنوع افزونه های وردپرس ، در وردپرس وجود دارد. با توجه به فbbpress انجمن با افزونه

 .توان به سایت وردپرسی اضافه کردتقریبا هر امکانی را می
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شود. همچنین کیوال پشتیبانی میاسنویسی پی اچ پی نوشته شده و توسط مایوردپرس با زبان برنامه

 .است باشد این سیستم کامالا رایگان و متن بازکیوال نیز موجود میگرسای برای پستنسخه

شکل گرفت. نام وردپرس را کریستیان  ۲۰۰۳است که در سال  b۲وردپرس در ادامه راه پروژٔه موفق 

ک، دوست مت مولنوگ )توسعه سل  دهندٔه اصلی وردپرس( پیش نهاد و از آن روز وردپرس با سرعت ا 

ایت بر روی ن ابزار ساخت وبالگ و سترین و پرکاربردتریو پیشرفتی قابل مالحظه تبدیل به معروف

 هاست شده است.

نویسان افزار کدبازی که به طور گسترده از سوی وبالگگذار وردپرس است، نرممت مولنوگ پایه

 .گیردبرای نوشتن وبالگ مورد استفاده قرار می

در هوستون تگزاس به دنیا آمد و در حال حاضر  ۱۹۸۴ژانویه  ۱۱، در تاریخ «مت چارلز مولنوگ»

مولنوگ در ابتدا مدتی به مطالعه ساز ساکسیفون .کندکالیفرنیا زندگی می در سانفرانسیسکوی

اولین سیستمی که مولنوگ برای .یافتپرداخت و در آموزشگاه بازیگری و هنرهای نمایشی حضور می

ین بار برای انتشار بود. او برای نخست b2/cafelog نویسی از آن استفاده کرد، سیستموبالگ

شد که  به واشنگتن گرفته بود از این سیستم استفاده کرد. همین تجربه باعث هایی که در سفرعکس

روز و سازگار با استانداردهای وب که افزاری بهنویسی نرمبه این فکر بیفتد که خود، برای وبالگ

 .، در وبالگش این مطلب را اعالم کرد۲۰۰۳نیازهایش را برآورده کند، بنویسد. او در ژانویه 
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تماس گرفت و با کمک هم، این دو شروع به نوشتن « مایک لیتل»سرعت با شخصی به نام مولنوگ به 

هم به زودی به  Michel Valdrighi یعنی b۲ کردند. توسعه دهنده اصلی b۲ وردپرس با استفاده از

 .جمع دو نفره آنها اضافه شد

در آن نخستین را تأسیس کرد که  Global Multimedia Protocols Group او ۲۰۰۳در مارس 

را تأسیس کرد  Ping-O-Matic آشنای، سرویس نام۲۰۰۴او در آوریل .نوشته شد« هامیکروفرمت»

شود پینگ کرد و موتورهای جستجویی آید، سرویسی است که با آن میکه همانگونه که از نام آن برمی

ه صورت بسیار ساده شود، به یاری آن میروز شدن وبالگ، آگاه کرد. بمانند تکنوراتی را از به

های بسیار زیادی از جمله بالگرولینگ محبوب وبالگ نویسان ایرانی را پینگ کرد. در حال سرویس

 .شودینگ میپروزانه یک میلیون بار  Ping-O-Matic حاضر

هایش را تغییر داده است. ، رقیب وردپرس یعنی مووبل تایپ، اعالم کرد که قیمت۲۰۰۴در می 

افزارهای جایگزین بیفتند. شد هزاران کاربر مووبل تایپ به فکر استفاده از نرم ای که باعثمسئله

 .وردپرس به خوبی از این فرصت استفاده کرد

مولنوگ را استخدام کرد تا در آنجا، روی وردپرس کار کند و در اداره  CNET، ۲۰۰۴در اکتبر 

را عرضه کرد،  bbPress ، مولنوگ۲۰۰۴های جدید به آنها کمک کند. در دسامبر ها و رسانهوبالگ

 .سیستمی که وی در طی چند روز تعطیالت نوشته شده بود
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را بر آن نهاده بودند. این نسخه  Strayhorn وردپرس آماده شد که نام ۱.۵، نسخه ۲۰۰۵در فوریه 

، WordPress.org شخصی متوجه شد که در سایت ۲۰۰۵در آوریل .هزار بار دانلود شد ۹۰۰

 cloaking اند. درنوشته شده cloaking زیادی به صورت مخفی وجود دارد که با تکنیکهای مقاله

شود های جستجو عرضه میای از سایت که به عنکبوتکند که نسخهدارنده یک سایت، کاری می

شود. مولنوگ مجبور شد که مطلب متفاوت از چیزی باشد که به بازدیدکنندگان عادی نشان داده می

 .و همه مقاالت را حذف کندرا بپذیرد 

را معرفی کرد، سرویسی که  Akismet جدا شد. چند روز بعد او CNET از ۲۰۰۵مولنوگ در اکتبر 

ر پروژه وردپرس از حالت ، شرکت د۲۰۰۵گیرد.در نوامبر های اسپم را میبکها و ترکجلوی کامنت

، او شرکت اتوماتیک را ۲۰۰۵ مبردر دسا.ای درآمد و مشارکت در آن برای همه آزاد شددعوتنامه

سازد. افزارهای ضد اسپم میدهد و نرممعرفی کرد، سرویسی که خدمات میزبانی وبالگ ارائه می

میلیون بازدیدکننده دارد و در  ۱۰۰، ماهانه Automattic ، سایتComscore اکنون، بر اساس آمار

 .سایت برتر جهان قرار دارد ۲۵میان 

فرد مهم در اینترنت  ۵۰، مولنوگ را به عنوان یکی از PC Worldبر ، مجله معت۲۰۰۷در مارس 

 برگزید و در رده شانزدهم قرار داد.

 موارد استفاده

 پیاده سازی وبالگ و یا سایت های شخصی 
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 انیاطالع رس-پیاده سازی وب سایت های خبری 

 پیاده سازی وب سایت های عکاسی 

 پیاده سازی وب سایت های معرفی مشاغل 

 ازی فروشگاه های آنالینپیاده س 

 پیاده سازی همه نوع وبسایت 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/وردپرس  
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6مایکروسافت 8 6(34)رتبه الکسا   9  
 

 

یالت واشینگتن، شرکت کامپیوتری آمریکایی و چندملیتی است، که دفتر مرکزی آن در شهر ردموند، ا

افزار رایانه در دنیاست، که به ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. این شرکت، بزرگترین شرکت ارائه نرم

 .پردازدمات پست الکترونیکی نیز میای و ارائه خدانتشار کتاب و تولید محصوالت چندرسانه

لیارد دالر درآمد فروش، می ۶۲میالدی، بیش از  ۲۰۱۰مایکروسافت در سال مالی منتهی به ژوئن 

کارمند در کشورهای مختلف دنیا داشته است.  ۸۹٬۰۰۰میلیارد دالر سود خالص و  ۱۸بیش از 

افزاری فعالیت اصلی آن در زمینٔه طراحی، توسعه، ساخت، صدور مجوز، پشتیبانی و ارائٔه خدمات نرم

 باشد.ای میبرای ابزارهای رایانه

است و شعار اصلی « آفیس»افزار و نرم« ویندوز»عامل فت، سیستمترین محصوالت مایکروساپرفروش

باشد.این می« افزارهای مایکروسافت را اجرا کند.یک رایانه روی هر میز و در هر خانه، که نرم»شرکت 

برای  ۲۰۰۶برای مایکروسافت آفیس و در سال  ۲۰۰۳در سال  ٪۹۰دو محصول با سهمی حدود 
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ار فروش محصوالت کامپیوترهای شخصی و کامپیوترهای رومیزی پیدا ویندوز جایگاه مهمی در باز

 .کردند

های بیل گیتس و ُپل جی. مایکروسافت که در ابتدا کار خود را توسط دو دوست دوران کودکی به نام

 (Altair) «آلتایر»برای  (Basic interpreters) نویسی بیسیکآلن با ساخت و فروش مفسر زبان برنامه

های عامل عامل داس بر بازار سیستممیالدی با طراحی سیستم ۸۰در اواسط دهٔه  شروع کرد،

 .های خانگی مسلط شدرایانه

شرکت، سهام خود را وارد بورس کرد، که با افزایش ارزش سهام، چهار نفر، میلیاردر و حدود 

 نفر از کارکنان مایکروسافت، میلیونر شدند. ۱۲٬۰۰۰

 

ف نقدهای مختلفی از جمله انحصارطلبی بوده، که موجب تشکیل شرکت مایکروسافت همواره هد

های قضایی بسیاری علیه آن، به علت تجاوز از قوانین انحصار، در وزارت دادگستری ایاالت دادگاه

 متحده آمریکا و کمیسیون اروپا شده است.

کند هم فعالیت میهای دیگر افزار اداری، در زمینهعامل و نرممایکروسافت عالوه بر بازار سیستم

و دانشنامه « اناسام»، سایت اینترنتی "MSNBC" سیبیاناسمانند: شبکه تلویزیونی ام

افزار رایانه، با ساخت یابد(. همچنین در زمینه تولید سختای انکارتا )که دیگر انتشار نمیچندرسانه

و  ۳۶۰باکس کس، ایکسباهای خانگی، از جمله ایکسمحصوالتی مانند موشواره و نیز سرگرمی
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های مختلف مانند گروه پردازد. مایکروسافت از گذشته تاکنون با استفاده از روشنیز می (zune)زون

است و جایزٔه افزارهای خود را همواره ادامه دادهو وب، پشتیبانی از نرم "Usenet" «یوزنت»خبری 

مشتریان شرکت مفید بوده باشند، اهدا را به داوطلبانی که در کمک به  Microsoft MVP «پیویام»

 کند.می

مایکروسافت شرکت فنالندی تولید تلفن همراه نوکیا را به قیمت هفت و نیم میلیارد  ۲۰۱۴در آوریل 

های تلفن همراه توسط شرکت نوکیا برای ده سال دالربرای ده سال خرید. بدین ترتیب تولید گوشی

افزاری، نوکیا اعالم کرد از این پس بر خدمات نرم به مایکروسافت واگذار شد. با وجود این

های همراه نوکیا پس از ورود سازی و پیشبرد فناوری متمرکز خواهد شد. تلفنکشی، شبکهنقشه

 یفون، به سرعت از رده خارج شدند.آهای هوشمند به ویژه سامسونگ و گوشی
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 وب سایت مایکروسافت

ها در اینترنت گاهترین وبمیلیون بازدید در روز یکی از پرطرفدار ۱۰۰گاه مایکروسافت با بیش از وب

رده سیزدهم را در  ۲۰۰۷مه  ۱۱گاه مایکروسافت در ، وب«الکسا»گاه است. بر طبق اطالعات وب

است. متأسفانه شرکت های اینترنتی از نظر تعداد بازدیدکننده به خود اختصاص دادهگاهبین وب

کند و ف و ارائه اطالعات محصوالت و خدمات از زبان فارسی پشتیبانی نمیمایکروسافت برای توصی

به همین دلیل وبگاه این شرکت در ایران خیلی مورد استقبال واقع نشده است؛ ولی اخیراا شرکتی برای 

 باشد. سهولت دسترسی به منابع اطالعاتی وبگاه مایکروسافت در حال ترجمه آن به فارسی می

 

 سافتدرآمد مایکرو
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 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/مایکروسافت 
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7تامبلر 0 7(35)رتبه الکسا 1  

 

دهنده خدمات شبکه گاه ارایهپلتفورم میکروبالگینگ و یک وب (Tumblr :تامبلر )به انگلیسی

ی اصلی تامبلر آسانی در گشود. ویژاندازی و اداره میامبلر راهاجتماعی است که توسط شرکت ت

های های مختلف پستاستفاده و داشتن امکانات متفاوت برای کاربران خود است تا بتوانند در قالب

توانند وبالگ دیگران ها اصطالحاا تامبالگ نام دارند. کاربران میکوتاه خود را بیان کنند. این وبالگ

 ند مگر اینکه یک کاربر بالگ خود را خصوصی کرده باشد.را دنبال کن

 ۲۲۱٬۷تامبلر بیش از  ۲۰۱۵فوریه  ۴توسط دیوید کارپ بنا نهاده شد. تا  2007تامبلر در فوریه 

بازدید روزانه  (comScore)سکورمیلیون وبالگ را در سیستم خود ثبت کرده بود، بر اساس آمار کام

به  ۲۰۱۳فر بازدیدکننده خالص در آمریکا است.تامبلر در ماه می میلیون ن ۱۳.۴از سیستم بیش از 

 .میلیارد دالر توسط کمپانی یاهو خریداری شد ۱،۱مبلغ 

 مزایای تامبلر

 استفاده سریع 

 شروع آسان 
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 امکان ارسال تصویر، صدا و ویدئو و مقاالت به طور مستقیم در وبالگ 

 امکان ایجاد ساده یک وبالگ 

 تاه از یک نوشتهامکان اشتراک بخشی کو 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/تامبلر 
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7یاندکس 2 7(39)رتبه الکسا  3  
 

 

 

 

یک شرکت فناوری اطالعات روسی است که بزرگترین موتور  (Яндексیاندکس )به روسی: 

کند. همچنین این شرکت توسعه دهنده جستجوی روسیه و هشتمین موتور جستجوی جهان را اداره می

ترین وب محبوب Yandex.ruاست. صفحه خانگی  ها و محصوالت اینترنتی بسیاری هم بودهسرویس

ر ایران فیلتر د yandex.comه زیان انگلیسی یاندکس المللی بسایت بینسایت در روسیه است.وب

شود. نیست. البته نسخه روسی این سایت باز است اما سایت این شرکت در ترکیه نیز در ایران باز نمی

yandex.com.tr 
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 و Arkady Borkovskyو  Arkady Volozhبنانهاده شد بنیانگذاران اصلی آن  1997یاندکس در 

Ilya Segalovich د.هستن 

 مرورگر یاندکس

 مرورگر یاندکس مرورگر ساخت این شرکت بر پایه گوگل کروم و سافاری است.

 

 

 درآمد یاندکس

 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/یاندکس 
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7هاای ام دی بی)بانک اطالعات اینترنتی فیلم 4 7(40()رتبه الکسا 5  

 

 (IMDb :مخفف انگلیسی) (Internet Movie Database :ها )به انگلیسیبانک اطالعات اینترنتی فیلم

های های ویدئویی، مجموعهها، بازیبانک اطالعاتی برخطی است که شامل اطالعات بازیگران، فیلم

ل کرو و مورگان توان از مایکل کین، راسعضو سایت می باشد. از اشخاص برجستهتلویزیونی و... می

و با اضافه کردن امکانی جدید، قابلیت اینکه  ۲۰۰۸فریمن اشاره کرد. این بانک اطالعاتی از سال 

سریال و فیلم مختلف را از تهیه کنندگانی همچون  ۶.۰۰۰کاربران ساکن آمریکا بتوانند بیش از 

ای آنها در دسترس قرار اس، سونی و چندین شرکت تولیدکننده فیلم دیگر را تماشا کنند، بربیسی

 راه اندازی شده است. 1990اکتبر  17این سایت در  .دارد

میلیون بازدیدکننده  ۱۰۰ها در نوع خود بوده و ماهانه بیش از سایتترین وببی یکی از مهمدیامآی

اه گوب ۵۰ها جزء در سایت الکسا، بانک اطالعات اینترنتی فیلم  40طور با داشتن رتبهدارد. همین

 .پربازدید اینترنت در کل جهان شناخته شد
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گاه دارای نیز این وب ۲۰۱۲شرکت آمازون است. تا اکتبر  ۱۹۹۸مالک این بانک اطالعاتی از سال 

 نامه بوده است.زندگی ۵٬۳۱۵٬۴۰۴عنوان فیلم و  ۲٬۴۲۵٬۹۰۲

 فیلم برتر تاریخ سینما ۲۵۰لیست 
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 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_اطالعات_اینترنتی_فیلمها 
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7اپل 6 7(43)رتبه الکسا  7  

 

ل )به انگلیسی یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در زمینٔه طراحی و  (.Apple Inc :شرکت َاپ 

کند. این شرکت ابتدا با نام شرکت افزار کامپیوتر فعالیت میساخت لوازم الکترونیکی مصرفی و نرم

در شهر کوپرتینو در ایالت کالیفورنیا، واقع در دره سیلیکون  (Apple Computer Inc.) کامپیوتری اپل

، II ، اپلI های اپلاین شرکت در دهٔه هفتاد میالدی با معرفی ریزرایانه.کشور آمریکا تأسیس شد

 .آن مکینتاش به بازار به آغاز و گسترش نوعی رایانه شخصی کمک فراوانی نمودو پس از  III اپل

افزارهای نوین و دارای طراحی صحیح معروف است. از محصوالت اپل معموالا به تولید سخت

همچنین این .م بردمک، مک بوک، آی پاد و آیفون را ناتوان آیپد، آیافزاری این شرکت میسخت

الیف، آی ورک و تونز، آیافزارهای آیافزار هم فعالیت دارد. نرمد نرمشرکت در زمینٔه تولی

افزاری هایی از فعالیت نرمهای این شرکت مک اواس ده نیز نمونهعامل مورد استفاده در رایانهسیستم

 .این شرکت هستند
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است این مدیریت اجرایی این شرکت برعهده استیو جابز بوده است. وی یک ماه قبل از مرگش از ری

گیری کرد و به جای آن تیم کوک ریاست این شرکت را بر عهده گرفته است. استیو شرکت کناره

جابز همراه با استیو وزنیاک و رونالد وین این شرکت را بنیانگذاری کردند. رونالد وین در کمتر از دو 

 هفته پس از تأسیس شرکت سهام خود را به جابز و وزنیاک واگذار کرد.

 پلدرآمد ا
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 برخی خدمات و محصوالت شرکت اپل

 

 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/اپل 
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7پینترست 8 7(48)رتبه الکسا  9  

 

گذاری سایت شبکه اجتماعی شناخته شده برای اشتراکنام وب (Pinterest :پینترست )به انگلیسی

دهد بر اساس عالقه خود به اصطالح پین کنند و سایر اعضا این یر است که به کاربران اجازه میتصاو

توانند کل تصاویر پین شده به یک بورد تصاویر را الیک زده و یا در صورت لزوم ریپین کنند. اعضا می

تواند به وضوح میبوک و توییتر خاص متعلق به یک نفر را دنبال کنند. کاربران پینترست از طریق فیس

میلیون دالری تأسیس شده  ۲۷گذاری ترست با سرمایههای خود را تعامل داشته باشند. پینعکس

 .از دید نشریه تایم قرار گرفته است ۲۰۱۱سایت برتر سال  ۵۰است. و در فهرست 

تراتژی بنانهاده شده است.  این سایت به تازگی با ایجاد تغییراتی در اس  2010پینترست در مارچ 

برداشته و  C2Cو  B2Cهای خود گام بزرگی را در جهت ورود به تجارت الکترونیکی به روش های 

ه است. با اضافه اضافه کرد Buyخود دکمه ای با عنوان  iPadافزارهای کاربردی آیفون و در نرم

و کاربران  شدن این دکمه خرده فروشان این امکان را خواهند داشت که محصوالت خود را ارائه کرده

 نیز از طریق این دکمه ثبت سفارش نموده و مراحل خرید را از طریق ایمیل دنبال کنندپ
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 منبع:

https://fa.wikipedia.org/wiki/پینترست 
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8بالگر 0 8(52)رتبه الکسا   1  

 

 میزبان برای ایجاد و نوشتن وبالگ بصورت رایگان است.یک سایت اینترنتی  (bloggerبالگر)

 .توسط شرکت پیرا لبز به وجود آمد ۱۹۹۹آگوست  ۲۳در 

 .شرکت پیرا لبز توسط شرکت گوگل خریداری شد ۲۰۰۳در فوریه 

 نسخه بتای آن عرضه شد. ۲۰۰۶آگوست  ۱۴در 

 بالگر وبالگ بسازند.شرکت گوگل به کسانی که جی میل داشتند اجازه داد تا با  ۲۰۰۶ر سال 

-dragبا استفاده از برنامه نویسی وب طراحی صفحه و اشکال وبالگ از طریق کشیدن و رها کردن )

and-drop) .میسر شد 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/بالگر 
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8ادوبی 2 8( 53)رتبه الکسا  3  

 

افزارهای کامپیوتری است. یک شرکت آمریکایی سازنده نرم (Adobe Systemsانگلیسی: ادوبی )به 

افزارهای طراحی و گرافیک است. ساختمان این شرکت در عمده فعالیت این شرکت در تولید نرم

 کالیفرنیا قرار دارد.

جان وارناک  میالدی در مانتین ویو کالیفرنیا توسط چارلز گسچه و ۱۹۸۲فوریه  ۲۸شرکت ادوبی در 

 که هر دو کارمندان زیراکس پارک بودند، تاسیس شد.

مالکیت رقیب همیشگی خود یعنی ماکرومدیا را از آن خود کرد و در  ۲۰۰۵شرکت ادوبی در سال 

 است.میلیارد دالر بوده ۱.۹۶۶این هنگام درآمد آن بیش از 

[ درسال ۴صه وجود گذاشت.]افزار ادوبی یعنی فتوشاپ پا به عرمعروف ترین نرم ۱۹۸۹در سال 

 ۱۹۹۳[ درسال ۵ارائه شد.] ۲۰۰۳ادوبی پریمیر معرفی شد. البته نسخه حرفه ای آن در سال  ۱۹۹۱
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افزار ادوبی اکروبات و ادوبی ریدر را معرفی ادوبی فرمت پی دی اف )سند قابل حمل( را خلق و نرم

نیز به  (TIFFف )به انگلیسی: ادوبی افتر افکت معرفی شد که فرمت تی ۱۹۹۴[ در سال ۵نمود.]

ادوبی پیج میکر معرفی شد که بعدها با پروژه دریم ویور که  ۱۹۹۴[ در سال ۵همراه آن ارائه شد.]

ادوبی این کاپی معرفی  ۱۹۹۹[ در سال ۶از خرید ماکرومدیا نصیب ادوبی شده بود، ادغام شد.]

 ماکرومدیا نیز شد. ادوبی مالک فلش، دریم ویور و کود فوژن ۲۰۰۵[ در سال ۷شد.]

 محصوالت ادوبی
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 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/ادوبی 
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8پی پل 4 8(56)رتبه الکسا  5  

 

پال یک شرکت آمریکایی است که در زمینه تجارت الکترونیکی و یا پی ( :PayPalپل )به انگلیسیپی

پال پرداخت و انتقال وجه را از طریق کند. سامانٔه پیامانه انتقال وجه الکترونیکی آن فعالیت میس

های سنتی نقل و انتقال وجه نقد سازد و جایگزین مناسبی برای شیوهاینترنت و بصورت آنی ممکن می

ی در سرتاسر کتهای پرداخت الکترونیکپل یکی از بزرگترین شرهمانند چک و حواله پولی است. پی

 جهان است.

 اتفاق افتاد. ۲۰۰۲سیس شد و عرضه اولیه سهام این شرکت در سال تأ ۱۹۹۸پل در سال پی

تواند از طریق حساب بانکی، دفاتر خدمات مالی و یا کارت اعتباری شارژ پال مییک حساب پی

اب خود واریز به حس توانند پول خود را از طریق چک،پال نیز میکنندگان از طریق پیشود. دریافت

 .پال و یا واریز به حساب بانکی دریافت کننددر پی
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های حراج و سایر کاربردهای اقتصادی را با پال روند پرداخت برای خریدهای اینترنتی، سایتپی

ای دریافت دهد. همچنین ممکن است برای انتقال و دریافت پول نیز هزینهدریافت هزینه انجام می

ها بسته به نوع ارز انتقالی، شیوه انتقال، کشور به مقدار پول جابجا شده است. هزینهدارد که بسته 

ارسال کننده، کشور دریافت کننده و مقدار پول جابجا شده متغیر هستند. همچنین خریدهای انجام 

ز خریدار هرکدام از نوع ار وپال، اگر فروشنده بی با کارت اعتباری و از طریق پیشده در سایت ای

پال از ضوابط و قوانین بسیار سخت و ای مازاد خواهد بود. پیمتفاوتی استفاده کنند، شامل هزینه

دقیق مالی برخوردار است تا از پول شویی و انتقال درآمدهای غیرمشروع جلوگیری کند. در سوم اکتبر 

پال در رکزی پیانبی کامالا به مالکیت ای بی درآمد. دفاتر مپال به عنوان یک شرکت ج، پی۲۰۰۲

 بی مستقر هستند.شهر سن هوزه، ایاالت متحده آمریکا و در مجاورت دفاتر شرکت ای

میلیون  ۸۷میلیون حساب دارد که بیش از  ۲۳۲کند و بیش از بازار فعالیت می ۱۹۰پال در امروزه پی

ارز  ۲۴ر دپول  دهد تا به ارسال، دریافت و نگهداریمی پال به مشتریان اجازهآن فعال هستند. پی

 ای دارد..کشور دفتر منطقه ۲۱پال در مختلف بپردازند. پی

قابل ذکر است که شرکت پی پال به تبعیت از قوانین ایاالت متحده در زمینه تحریم ایران، به کاربران 

های ض تحریمپل را به علت نقدولت آمریکا پی ۱۳۹۴کند. در فروردین ماه ایرانی سرویس دهی نمی

 و چند کشور دیگر هفت میلیون دالر جریمه کرد. ایران
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کشورهای غنا، ترکیه، پاکستان، عراق، افغانستان و همچنین کشورهایی که در لیست تحریم های 

 اقتصادی ایاالت متحده هستند از دریافت خدمات از طریق پی پال محروم هستند.

 درامد پی پل

 

 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/پیپل 
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8واتس اپ 6 8(64)رتبه الکسا  7  

 

های هوشمند است. این رسانی فوری برای تلفنیک برنامه پیام (WhatsAppَاپ )به انگلیسی: واتس

اپ ساخته شده است. مؤسس شرکت و سازنده این برنامه یان برنامه توسط شرکت سهامی واتس

های هوشمند آندروید، آیفون، افزاری برای گوشیای نرمسامانه WhatsAppرسان است. پیامکوم 

ستادن فای( برای فر-وای) WLANرسان از ارتباط دیتا و یا بری و سیمبین است. این پیامنوکیا، و بلک

خواهد اعالم کرد که برای همیشه رایگان  ۱۳۹۴سان در دی ماه رکند. این پیام پیام استفاده می

دالر در سال باید  ۰.۹۹بودپیش از آن این سرویس پیام رسانی تنها سال اول رایگان بود و پس از آن 

ها و اعالم کرد که تمامی پیام ۹۵فروردین  ۱۸شد. همچنین مدیر واتس َاپ در تاریخ پرداخت می

ی شبیه به آن امروزه افزارهاشوند. واتس َاپ و نرممل رمز نگاری میهای این مسنجر به صور کاتماس

اند. واتس اپ های متنی کالسیک شدهبا گسترش اینترنت همراه، جایگزینی برای اس ام اس یا پیام

اند. در میلیون کاربر داشته که حداقل ماهی یکبار آنالین بوده ۴۵۰در سراسر جهان  ۲۰۱۳در سال 

 از مرز یک میلیارد نفر گذشت.های شبکه واتس آپ اعالم کرد که تعداد مشترک ۲۰۱۶اوایل فوریه 
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ای مانند پی دی اف، نگاره، آوا و ویدیو توان فایلهای رایانهافزون بر توانایی فرستادن متن ساده می

میلیون  ۴۳۰اعالم شد این برنامه ماهانه  ۱۳۹۲بهمن سال  ۱در تاریخ  را با واتس اپ فرستاد.

جا ابهجمیلیارد پیام کوتاه  ۵۴د و روزانه بیش از کند دارکاربری که حداقل در ماه یک بار استفاده می

 ۱۹ر تاریخ د ین آمار رکورد ارسال پیام کوتاه در روز در جهان شکسته شد.اکند که با توجه به می

میلیارد دالر خریداری کرده  ۱۹شرکت فیسبوک اعالم کرد که واتس اپ را به قیمت  ۲۰۱۴فوریه 

میلیارد دالر به شکل سهام فیسبوک به  ۱۵به صورت نقدی و میلیارد دالر  ۴است که از این مبلغ 

اپ نیز به لطف تصاحب این میالدی( مؤسس واتس۲۰۱۴مالکان آن پرداخت شده است.امسال)

 ها پیوسته است.بوک، به جمع میلیاردیشرکت توسط فیس

 حضور در ایران

ظهارنظر در خصوص آن پرداختند. با ورود این شبکه به ایران، موافقان و مخالفان متعددی اقدام به ا

قوه قضائیه ایران و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دو نهاد حکومتی بودند که با اعتقاد به 

های اجتماعی تلفن همراه، دارای محتوای مجرمانه هستند، از ضرورت فیلترینگ این این امر که شبکه

سازی ازدهم را به دفعات، مکلف به فراهمقبیل محصوالت سخن گفته و وزارت ارتباطات دولت ی

افزارهای ارتباطی نموده است. با اینحال، محمود واعظی، وزیر ارتباطات مسدودسازی این قبیل نرم

دولت یازدهم، همواره در مقابل این درخواست قوه قضائیه مخالفت کرده و مخالفت صریح حسن 

خود در عمل نکردن به درخواست قوه قضائیه روحانی با فیلترینگ این شبکه اجتماعی را پشتوانه 

الله خمینی در های تمسخرآمیز در خصوص سید روحگیری و گسترش سریع پیامدانست. با شکل
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اپ و وایبر، قوه قضائیه ایران در شهریور همان سال تصمیم گرفت مهلت در واتس ۱۳۹۳تابستان 

بکه اجتماعی بدهد که در صورت عدم ای به وزارت ارتباطات در خصوص فیلترینگ این شماههیک

مسدودسازی آن، برخورد قضائی با وزیر ارتباطات و سایر مسئوالن این وزارتخانه، در دستور کار این 

نیز از  ۱۳۹۳شهریور ماه  ۳۰قوه، قرار داده خواهد شد.فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز روز یکشنبه 

خبرداد « د و باز نشر مطالب توهین آمیز نسبت به خمینیتولی»نفر در این شهر به دلیل  ۱۱بازداشت 

اند. پس از اپ، وایبر، الین، تانگو و تلگرام شناسایی شدهو گفت این افراد: در شبکه اجتماعی واتس

اعالم این خبر از سوی فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز اعتراف تلویزیونی این افراد نیز از شبکه استانی 

 فارس پخش شد

 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/واتساپ 

 

 

 

. 
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8ساوندکالود  8 8(74)رتبه الکسا   9  

 

یک سکوی توزیع صدا به صورت برخط است که در برلین  (SoundCloudساوندکالود )به انگلیسی: 

گذاری و ترویج صداهایی که توسط بارگذاری، اشتراک گذاری شد. این وبگاه امکانآلمان پایه

آورد. پروژٔه ساوندکالود در ابتدا در استکهلم سوئد شروع شد شود را فراهم میکاربرانش ساخته می

در آلمان بنیانگذاری  Eric Wahlforssو  Alex Ljungهای توسط دو سوئدی با نام ۲۰۰۷اما در اوت 

 .ون شنونده داشته استمیلی ۲۰۰شده و میلیون کاربر ثبت ۴۰این وبگاه  ۲۰۱۳شد.در ژوئیٔه 

 

 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/ساوندکالود 
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9سی نت 0 9(84)رتبه الکسا  1  

 

 

اخبار، مقاالت و  یک رسانه آمریکایی اینترنتی تکنولوژی است که ( :CNETنت )به انگلیسیسی

های مختلفی را در زمینه فناوری و ابزارهای پر مصرف الکترونیکی را بررسی، ارائه و یا منتشر بالگ

تأسیس شد. این شرکت در « شلبی بونی»و « هالسی مینر»توسط  ۱۹۹۴نت در سال کند. سیمی

د. سپس وبسایت و بعد به ابتدا فقط به عنوان یک رسانه کوچک در رادیو و تلویزیون آغاز به کار کر

پخش کرد. « نت تی ویسی»و « اینترنت تی وی»های خود را از طریق عنوان یک رسانه بزرگ، برنامه

نت به یکی از براندهای سی بی اس به دنبال الحاق با سی بی اس ایتراکتیو سی ۲۰۰۸در سال 

کرد ولی در ایت خود را تولید مینت در آغاز محتوای رادیو و تلویزیون وب سایتراکتیو تبدیل شد. سی
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نت ای از طریق شبکه تلویزیون اینترنتی، سیهای جدید توزیع رسانهحال حاضر با استفاده از روش

 .دهدهای پادکست و وبالگ آن به کار خود ادامه میویدئو، و شبکه

ه می دهد. های ویژه ی منطقه و ویژه ی زبان را ارائ نت در حال حاضر سرویسعالوه بر این سی

گیرندگان این خدمات عبارتند از انگلستان، استرالیا، چین، ژاپن، فرانسه، و آلمانی، کره ای و 

اسپانیایی. با توجه به تجزیه و تحلیل دیگر وب های ارائه دهنده ی نظر ثالث؛ آلکسا و سیمیالر وب، 

خبری فناوری در وب  دگان در هر ماه، پربیننده ترین منبعمیلیون خوانن 200نت با بیش از سی

وب سایت ها در سطح جهان، بیشترین بازدید را در سال  200خوانده شده است، که در میان 

 داشته است. 2015

سی نت با اجرای چند برنامه تلویزیونی پیرامون « شبکه فاکس»گذاری با بنیان ۱۹۹۴در سال 

ای بود که ابتدا با پخش ه برنامهمجموع« سی نت تی وی»کامپیوتر، تکنولوژی و اینترنت تأسیس شد. 

سه برنامه: سی نت سنترال، وب، و ضلع تازه شروع به کار کرد. سپس این سه برنامه در وبسایت تی 

وی دات کام به اینترنت آمدند. در ادامه سی نت برنامه تلویزیونی جدیدی پیرامون اخبار تکنولوژی 

 ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۱تأسیس شد. از سال  ۱۹۹۹ل ای که سابا نام نیوز دات کام ارائه داد. برنامه

هایی با های رادیویی سی نت بهبودهای زیادی پیدا کرد. رادیو سی نت در پخش خود، برنامهبرنامه

ها کار خود را ادامه داد اما متأسفانه این بخش با عدم نویسی و دیگر برنامهمضمون آموزش برنامه

به دلیل ضررهای مالی متوقف  ۲۰۰۳ی نت در ژانویه جذب شنونده کافی روبرو شد. بخش رایدویی س

 شد.
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ها و افراد مختلف خریداری شده است؛ ز زمان تأسیس سی نت تا بحال این رسانه بارها توسط شرکت

تمایل خود را برای خریداری سی نت با مبلغ « سی بی اس»شرکت  ۲۰۰۸مه  ۱۵که در نهایت در 

ژوئن همان سال انجام شد و سی نت بطور کامل به  ۳۰ه در میلیارد دالر اعالم کرد. این معامل ۱/۸

های شناخته شده های فراوانی با ناممالکیت سی بی اس در آمد. سی بی اس هم اکنون مالک حوزه

 ,download.com, downloads.com, upload.comو تأسیس شده توسط سی نت است از جمله: 

news.com, search.com, TV.com, mp3.com, chat.com, computers.com, help.com, 

shopper.com, radio.com, com.com های ها سی نت در حال حاضر دارای شعبهعالوه بر همه این

مختلفی در مناطق گوناگون جهان از جمله: استرالیا، چین، فرانسه، آلمان، ژاپن، جنوب شرق آسیا، 

 آسیا، ترکیه، تایوان و انگلیس است.

 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/سینت 
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9اسپاتیفای 2 9(89)رتبه الکسا   3  
 

 

 

یک سرویس پخش آهنگ است. این سرویس برای اولین بار در  (Spotifyاسپاتیفای )به انگلیسی: 

ختلف از جمله ویندوز ، اندروید ، لتفرم مپگذاری شد. اسپاتیفای هم اکنون در چندین سوئد بنیان

IOS  ویندوزفون و... قابل دسترس است، همچنین نسخه پلیر تحت وب آن نیز برای عموم در ،

 دسترس است.

 توسط دانیل ایک و مارتین لورنزتون راه اندازی شد. 2006آوریل  23اسپاتیفای در 

 منبع : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/اسپاتیفای 
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9وال مارت 4 9( 101)رتبه الکسای  5  
 

 

 

فروشی آمریکایی است، که دارای بزرگترین شبکه شرکت خرده (Walmart :مارت، )به انگلیسیوال

باشد. این شرکت ها در جهان میها و هایپرمارکتوپرمارکتای موادغذایی، سهای زنجیرهفروشگاه

های موبیل در رتبه سوم از بزرگترین شرکتهای رویال داچ شل و اکسانپس از شرکت ۲۰۱۲سال در 

عنوان میلیارد دالر، به ۴۶۹شرکت والمارت با درآمدی معادل  ۲۰۱۳جهان قرار گرفت. در سال مالی 

 .بزرگترین شرکت جهان بر پایه میزان درآمد، شناخته شد

لتون بنانهاده شده است. مؤسس این فروشگاه؛ "سام والتون" توسط سام وا 1962وال مارت در سال 

کرد. سالگی در مزرعه پدرش کار می ۵در کینگفیشر، اکالهما زاده شد و تا  ۱۹۱۸است، که در سال 

همراه سایر اعضای خانواده، مزرعه پدری را رها کردند و پس از آن، به دلیل مشکالت اقتصادی، به
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مختلف آمریکا شدند. سام و برادرش؛ باد والتون، اولین فروشگاه برای تجارت، رهسپار مناطق 

 اندازی کردند. به صورتی ساده و سنتی، در آرکانزاس راه ۱۹۶۲دار را، در سال تخفیف

بندی انجام شده، توسط مجله فورچون، شرکت وال مارت در فهرست فورچون در رتبه ۲۰۱۱در سال 

های عمومی جهان را به خود اختصاص داد.این شرکت ترتبه اول از بزرگترین شرک ۵۰۰جهانی 

آید. شعبه شمار میهمچنین، با بیش از دو میلیون کارمند، بزرگترین کارفرمای خصوصی جهان به

مارت، در سال مرکزی آن، در بنتونویل، آرکانزاس، در ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. شرکت وال

 زار بورس نیویورک شدبعنوان یک شرکت عمومی، وارد با ۱۹۷۲

 ٪۴۸حاضر شرکت والمارت، همچنان در مالکیت "خانواده والتون" بوده، که با دارا بودن درحال

درصد از سهام این شرکت، کماکان کنترل آنرا در دست دارند.این شرکت، با دارا بودن بزرگترین 

 شود. های جهان محسوب میترین شرکتفروشی، یکی از با ارزششبکه خرده

نام تجاری فعالیت  ۵۵کشور بوده، که تحت  ۱۵شعبه، در  ۸.۵۰۰مارت، دارای شرکت وال

کند؛ که شامل مارت"، در ایاالت متحده آمریکا فعالیت مینمایند. این شرکت، با نام تجاری "والمی

مکس"، در باشد. در کشور مکزیک؛ با نام تجاری "والایالت به اضافه پورتوریکو می ۵۰تمامی 

پرایس"، ریتانیا؛ با برند "آسدا"، در ژاپن؛ با نشان تجاری "سیو" و در کشور هند؛ با نام تجاری "بستب

های گذاریکند. شرکت والمارت در کشورهای آرژانتین، برزیل و کانادا نیز، سرمایهفعالیت می

 .های تجاری مختلف انجام داده استگوناگونی با نام
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ای مارت، در آمریکای شمالی مرکزیت دارد و برند شناخته شدهبا وجود اینکه نام تجاری وال

های تجاری گوناگونی در کشورهای خارج از آمریکای شمالی انجام باشد، ولی این شرکت، فعالیتمی

های اقتصادی آن، در بریتانیا، آمریکای جنوبی و جمهوری خلق چین بسیار موفق دهد، که فعالیتمی

های این شرکت، در گذاریتوان به سرمایهمارت، میهای ناموفق والبوده و از جمله فعالیت

کشورهای آلمان و کره جنوبی، اشاره کرد. در حال حاضر اس. رابسون والتون؛ ریاست هیئت مدیره 

میالن جایگزین مایکل دوک در جایگاه داگ مک ۲۰۱۴وال مارت را برعهده دارد و از ماه فوریه 

 باشد.میلیون نفر می ۲.۲ت جهان گردید. شمار کارکنان والمارت بیش از مدیر عاملی بزرگترین شرک

 

 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/والمارت 
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9ویمیو 6 9(144) رتبه الکسای  7  
 

 

 

 

 

توانند یدیو آمریکایی است، که کاربران میگذاری ویک سایت به اشتراک (Vimeo :ویمیو )به انگلیسی

ویدیو آپلود کنند، به اشتراک بگذارند و تماشا بپردازند. ویمیو توسط جیک الدویک و زک کلین در 

 .تاسیس شد ۲۰۰۴ماه نوامبر 

با احترام ویمیو را ترک کردند. اسم ویمیو توسط جیک الدویک خلق شد  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷آنها در سال 

به معنی "من"( به عنوان ارجاعی به ) "me" ، و با قرار دادن کلمه(Video) کلمه ویدیو که از تغییر در

 .استبه معنی "فیلم"( به وجود آمده) "movie" کاربر محور بودن سایت و همچنین واروواژهای از کلمه

 خریداری کرد. ۲۰۰۶سی ویمیو را در آگوست سال ایشرکت آی
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 منبع :

https://fa.wikipedia.org/wiki/ویمیو 
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9بیزینس اینسایدر 8 9(316)رتبه الکسا  9  

 

گاه خبری آمریکایی است که در خصوص تجارت و اخبار فناوری است که بیزنس اینسایدر نام وب

ی. رایان است که سابقه مقر اصلی در آن در نیویورک واقع است. مؤسس بیزنس اینسایدر کوین پ

گاه بیشتر کلیک را در کارنامه خود دارد. این وبهالی مشهوری چون دابلسایتتأسیس دیگر وب

بیزنس  ۲۰۱۲کند. در ژوئن درزمینه آنالیز و بررسی خبرهای تجارت و انتشار اخبار داغ فعالیت می

نیز نیویورک تایمز گزارش داد  ۲۰۱۴میلیون بازدیدکننده داشت. همچنین در ژانویه  ۵.۴اینسایدر 

 .ل استریت ژورنال استسایت قابل مقایسه با آمار واکه آمار ترافیک این وب

 

                                                           
98 businessinsider.com 
99 http://www.alexa.com/siteinfo/businessinsider.com 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 154   http://1mirza.com 

 

ها مختلفی دارند. سردبیر بیزنس اینسایدر، هنری بالجت زمینهافراد دخیل در این سایت پس

ادواردز، سردبیر  استریت مشغول به کار بود. جیمتر در والآموخته دانشگاه ییل است که پیشدانش

 گاه نیز سابقه همکاری با ادویک را دارد.ارشد این وب
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 برتر ایرانی هایسایت
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این سایت بعد از گوگل پر بازدید ترین سایت در کشور ماست رتبه  2)رتبه الکسای ایران  3ورزش 
 ی است.(است که بسیار عال 228ی این سایت در در بین سایت های کل دنیا 

 

آغاز به کار کرده و سپس  ۳گاه خبری ورزشی است که در ابتدا با عنوان فوتبال یک وب ۳ورزش 

تغییر داد. این سایت شامل : خبرهای فوتبال و سایر ورزش ها ، جداول لیگ ها  ۳نام خود را ورزش 

نامه های ورزشی و و تورنمنت های مهم ، پخش زنده و نتایج زنده بازی ها ، ویدئو های ورزشی ،روز

گاه گاه پربازدید در ایران و پربازدیدترین وبدومین وب ۳تصاویر بازیکنان و ... می باشد . ورزش 

شده گاه ابتدا از طریق شبکه سوم سیما و در برنامه فوتبال برتر تبلیغ میورزشی ایرانی است.این وب

 است.

بوده و بعدها به  3که در ابتدا نامش فوتبال  تلوزیون ایران می باشد 3این سایت وابسته به شبکه   

تغییر پیدا کرده است اما هنوزم تمرکزش بر روی فوتبال است. این سایت اخبار و ساعات  3ورزش 
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بخش مسابقات و لیگ های ورزشی را اعالم میکند ودارای قسمتی است که نتایج را زنده و آنالین 

 ه بازی ها اختصاص داده شده است.اعالم می کند همچنین قسمتی برای تماشای زند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ورزش 
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری محتوا پردازان فراکاو

  مدیر مسئول: مهدی شاملو
 ۹۶آدرس: تهران، خیابان زرتشت غربی، پالک 

 منبع : 
http://www.varzesh3.com/about 
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 3برخی آمار و ارقام در مورد سایت ورزش 

 تخمین میزان بازدید ماهانه  از سایت ورزش سه 

 

 

 تخمین بازدید ورزش سه در نگاه سایت تحلیلی ای دیگر

 

 میزان بازدید ورزش سه از دید سایتی دیگر
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 3ورودی های سایت ورزش 
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 ه های اجتماعیورزش سه در شبک

 

 

 عمر ورزش سه
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 می باشد( 351و در جهان  3دی جی کاال )رتبه الکسا این سایت در ایران 
 

 

 

 

گاه های فعال در زمینه تجارت الکترونیک در ایران است. این وبگاهدیجی کاال نام یکی از وب

هزار بازدید کننده  ۸۵۰از ست و به طور میانگین روزانه بیش اترین فروشگاه آنالین در ایران بزرگ

شود در نزدیکی میدان ونک دارد. دفتر مرکزی این شرکت که برای امور مالی و بازرگانی استفاده می

ها نام دارد خارج از تهران در جاده قدیم در خیابان عطار واقع است. دفتر دوم که مرکز پردازش

 کرج ) فتح( واقع شده است.

توسط حمید محمدی  ۱۳۸۵اندازی آن گرفته و در سال صمیم به راهت ۸۳مدیرهای این سایت از سال 

نفر افزایش  ۲۰۰به  ۱۳۹۲نفر بودند که تا اسفند  ۵و سعید محمدی بنیانگذاری شد. پرسنل اولیه آن 

پیشنهاد  ۹۱نفر رسید. این شرکت در سال  ۷۰۰به  ۹۳پیدا کرد و طبق گفته مدیران تا پایان سال 
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مدعی شد  ۱۳۹۲ای در سال اری سرآوا را پذیرفت. محمدی در مصاحبهگذشراکت صندوق سرمایه

درصد از بازار خرده ۸۵میلیارد تومان، سهمی بیش از  ۱که دیجی کاال با فروش روزانه بیش از 

به بیش  ۱۳۹۴فروشی، آنالین ایران را در دست دارد. مدیران شرکت معتقدند ارزش شرکت در سال 

 ست.میلیون دالر رسیده ا ۵۰۰از 

 

میلیون دالر در رتبٔه  ۱۵۰ا سرمایٔه گاه باین وب ۲۰۱۴بر اساس گزارش مجلٔه اکونومیست در سال 

این ادعای مجله اکونومیست غیر  ۹۵های اینترنتی ایران قرار گرفت. البته در اوایل سال اول شرکت

ی ایران در گذاری توسعه صنعتواقعی دانسته شد بر اساس این گزارش مدیرعامل شرکت سرمایه

درصد سهام  ۷.۸۳ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: این شرکت نسبت به واگذاری نامه

 ۹۱۷هزار و  ۳۷۷میلیون و  ۶گذاران خارجی به ارزش اندیشان سرآوا پارس به سرمایهشرکت نوین

باشد یجی کاال مییورو اقدام کرده است بر طبق این خبر شرکت سرآوا پارس که مالک عمده سهام د
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میلیون دالر فروخته شده است بنابراین میزان ارزش  ۷.۳درصدی سهام کلی آن حدوداا  ۷.۸۳قیمت 

سال پیش مجله اکونومیست که  ۲شود که ادعای میلیون دالر ارزش گذاری می ۹۰کلی آن حدود 

ش واشنگتن پست در کند. طبق گزارمیلیون دالر برآورد کرده بود را رد می ۱۵۰فقط دیجی کاال را 

شهر مهم ایران  ۱۶درخواست خرید دارد و در  ۳٬۰۰۰میالدی( این وبگاه روزانه  ۲۰۱۴) ۱۳۹۳سال 

دارد و تحویل محصوالت  ۱۳۹۳کارمند در سال  ۴۵۰برای پخش محصوالتش شعبه دارد. این شرکت 

ای نظر سهم گسترده گیرند.برخی منابع دیجی کاال را ازبه مشتریان را کارمندان شرکت به عهده می

آمازون »کنند و به آن لقب که در بازار تجارت الکترونیک ایران دارد، با شرکت آمازون مقایسه می

 اند.داده« ایرانی

 

گاه برگزیده از سوی وزارت بازرگانی در همایش ملی تجارت الکترونیکی، به عنوان وب ۱۳۸۷در سال 

 :ند ازمعرفی شد. سایر افتخارات دیجی کاال عبارت

 

  برگزیده به عنوان برترین کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیکی در چهارمین جشنواره ملی

 ۱۳۹۳ارتباطات و فناوری اطالعات در سال 

  در  ۲۰۱۴قهرمان کارآفرینی دنیا در کنگره جهانی کارآفرینی در سال  ۱۰برگزیده در جمع

 مسکو
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 1392ین جشنواره وب ایران در سال برگزیده برترین سایت خرده فروش آنالین در ششم 

  1392برگزیده دومین اجالس جهانی نشان منتخب در سال 

  ۱۳۹۱برگزیده بهترین وب سایت فروشگاه اینترنتی در پنجمین جشنواره وب ایران در سال 

 ۱۳۹۱برگزیده بهترین طراحی کاربردی در پنجمین جشنواره وب ایران در سال 

 ه اینترنتی در سومین دوره جوایز فناوری ایران در سال برگزیده بهترین وب سایت فروشگا

۱۳۹۱ 

  1388برگزیده همایش ملی توسعه دانایی محور در سال 

 ۱۳۸۸های برتر در سال کسب نشان مرکز کیفیت 

 

 

 آماری در مورد سایت دی جی کاال

 تخمین میزان بازدید از سایت دی جی کاال 
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 دی جی کاال در شبکه های اجتماعی

 

 سن دامنه دی جی کاال
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 ورودی های سایت دی جی کاال
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 می باشد( 472بوده و رتبه این سایت در دنیا  6آپارات)رتبه الکسای این سایت در کشور ما 

 

 

های گاهگاه همراه با وبهای اشتراک گذاری ویدئو در ایران است. این وبآپارات یکی از سرویس

است. و مدیریت اندازی شدهفناوران ایده پرداز صبا )صبا ایده( راه بالگ توسط شرکتکلوب و میهن

از سوی جشنواره وب ایران در  ۹۲باشد. آپارات در سال مقدم میآنها بر عهده محمدجواد شکوری

نیز به عنوان بهترین  ۹۰ای برخط، به انتخاب کارشناسان برگزیده شد و در سال بخش چندرسانه

 د.گاه فیلم برگزیده شوب

گذاری ویدئویی های اشتراککه دسترسی به بسیاری از سرویسدرحالی ۱۳۸۹ماه آپارات در بهمن

مقدم، مدیر سرویس المللی در ایران مسدود بود، به کاربران ایرانی معرفی شد. محمدجواد شکوریبین

ن در خصوص های کاربراآپارات دلیل ارائه این سرویس به کاربران ایرانی را حجم باالی درخواست

گذاری ویدئو عنوان نموده است.پس از گذشت یک سال از عرضه سرویس ارائه سرویس اشتراک

نسخه اندروید این سرویس نیز در اختیار کاربران قرار گرفت. پس از آن و  ۱۳۹۰آپارات، در بهمن 
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 ۹۲تیرماه تعداد بازدید روزانه ویدئوهای آپارات از مرز یک میلیون گذر کرد.در  ۱۳۹۱ماه در دی

اولین مسابقه در آپارات  ۹۲نیز نسخه آی او اس سرویس آپارات در اختیار کاربران قرار گرفت. در آذر 

با همکاری شهرداری تهران برگزار شد. پس از آن و در « مهمان طهران )شهرداری تهران(»با عنوان 

کاربران قرار گرفت. در  عامل اندروید در اختیارنسخه دّوم آپارات بر روی سیستم ۱۳۹۳فروردین 

نیز با ایجاد حساب کاربری ریاست جمهوری اسالمی ایران در آپارات، اولین کانال  ۱۳۹۳اردیبهشت 

رسمی در این سرویس معرفی گردید.بعد از ریاست جمهوری، نوبت وزیر ارتباطات دولت دهم بود 

های اجتماعی م رسمی فعال در شبکهعنوان دومین مقاکه با ایجاد کانال رسمی در آپارات نام خود را به

های سیاسی، فرهنگی، هنری و مرور سایر شخصیتایرانی ثبت نماید.پس از وزیر ارتباطات، به

با نمایش  ۹۳اندازی نمودند. در تیر های رسمی خود را در آپارات راهبرندهای تجاری نیز کانال

با برگزاری اولین دوره  ۹۳وگو و شهریور با تغییر ل ۹۳مسابقات جام جهانی از طریق آپارات، مرداد 

تعداد بازدید روزانه ویدئوهای  ۹۳ها آپارات تابستان موفقی را سپری نمودند. در آبان مسابقات اعجوبه

بازدید در روز عبور کرده و رکوردی جدید برای این سرویس ثبت نمود. ۴.000.000آپارات از مرز 

اندازی گردید؛ و در بهمن کودک برای استفاده کودکان راهسرویس آپارات  ۹۳پس از آن و در آذرماه 

های ایرانی و غیر ایرانی در اختیار کاربران قرار ها و سریالنیز سرویس فیلیمو برای تماشای فیلم ۹۳

و « های تلویزیونیپخش زنده برنامه»، «زیرنویس»ها با ارائه امکان نیز آپاراتی ۹۴گرفت.در سال 

 اند.، فعالیت و رشد خود در فضای وب ایران را ادامه داده«هامسابقات اعجوبهدوره دوم »برگزاری 
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اجرا بوده و کاربران افزار ادوبی فلش پلیر بر روی مرورگر قابلویدئوهای موجود در آپارات به کمک نرم 

 .افزار را بر روی مرورگر خود نصب نمایندبرای مشاهده ویدئوهای آپارات حتماا بایست این نرم

 

 بارگذاری

برای بارگذاری ویدئو در آپارات، ابتدا باید در آن عضو شد. پس از عضویت در سرویس، کاربر 

 - MP4 - AVI توانجمله آن می های مختلف را بارگذاری نماید که ازرمتفتواند ویدئوهایی با می

MKV - WebM - 3GP - MPEG تا نام برد. امکان بارگذاری و مشاهده ویدئو باکیفیر HD  نیز

 ۲۵۰در دسترس کاربران قرارگرفته است. برای بارگذاری ویدئو در آپارات محدودیت حجمی 

مگابایت، حتماا بایست  ۲۵۰مگابایتی وجود دارد و کاربران برای بارگذاری ویدئو با حجم بیشتر از 

 .داشته باشند« اکانت تأییدشده»

 

 هاکیفیت و فرمت

های مختلف را در این سرویس بارگذاری نمایند. لیست با فرمتتوانند ویدئو کاربران آپارات می

 های مجاز در آپارات از قرار زیر است:فرمت
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گیگابیت بر ثانیه افزایش  ۴۰اندازی به مگابیت بر ثانیه در زمان راه ۱۰پهنای باند سرویس آپارات از 

گردد. حجم ویدئوهای موجود یپیدا کرده است و روزانه بیش از چهار هزار ویدئو در آن بارگذاری م

شده است. ترافیک ماهانه این سرویس نیز پانزده در آپارات نیز بیش از شانزده میلیون دقیقه اعالم

کنند. صورت روزانه نیز کاربران بیش از چهار میلیون ویدئو را تماشا میمیلیون ساعت در ماه است. به

شده است. ز دویست و پنجاه میلیون بازدید اعالممیزان بازدید از صفحات مختلف آپارات نیز بیش ا

کنند. میزان بازدید پی واحد در ماه از آپارات دیدن میبر این اساس بیش از چهارده میلیون آی

درصد  ۱۲درصد میزان کل بازدیدهاست.  ۳۰افزارهای بومی موبایلی حدود آپارات با استفاده از نرم

دقیقه  ۱۵رج از کشور است. میانگین زمان توقف در سایت نیز از ترافیک فعلی این سرویس نیز از خا

 است.

 آماری در مورد سایت آپارات

 میزان بازدید از سایت آپارات
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 ورودی های سایت آپارات
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 سن دامنه آپارات
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 می باشد( 450و در کل دنیا  7بالگفا)رتبه این سایت در الکسا در کشور ما 

 

توسط  ۱۳۸۳آذر  ۱۶گاه از نوشت به فارسی است. این وبدهندگان خدمات وبئهبالگفا یکی از ارا

شود. این گاه در کانادا میزبانی میاست. سرورهای این وبعلیرضا شیرازی شروع به فعالیت کرده

باشد و از پایگاه داده مایکروسافت اس کیو ال سرور گاه برپایه زبان ای اس پی دات نت، میوب

 ایرانی بر پایٔه آمار الکسا است. گاه پربازدیدکند.بالگفا، اکنون پنجمین وباستفاده می

 آمار و اطالعات در مورد سایت بالگفا
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 در جهان را داراست( 610در ایران و  8شاپرک)رتبه الکسای 

 

که به های بانکی است شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( یک شرکت فعال در زمینه کارت

 تاسیس شد. ۱۳۹۰های ایران در سال منظور ساماندهی نظام پرداختی با مشارکت بانک

، این شرکت 1389پس از تصویب تاسیس شرکت شاپرک توسط شورای پول و اعتبار در اسفند ماه 

در قالب شخصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی انفورماتیک تشکیل و مقرر شد عمده سهام آن 

 .های عملکردی معین به بانک های مجاز واگذار شودبر اساس شاخص

المللی طراحی و با همکاری شاپرک با الگوبرداری از عملکرد شبکه های پرداخت در سطح بین

 .وارد فاز اجرایی شد 1391شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در اردیبهشت ماه 

ای ارائه دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ در فاز اول این پروژه، هر گونه اتصال مستقیم سوئیچ شرکته

های فروش صرفاا از های پایانه، پذیرش و پردازش تراکنش1391بانکها ممنوع گردید، و از دی ماه 

 .پذیر شدطریق شاپرک امکان

 :توان به موارد ذیل اشاره کرداز دیگر اقدامات انجام شده در این مرحله می
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 ایاپای الکترونیکی و شاپرکپاسط بین سامانه اتاق عنوان وبه« پاشا»اندازی مرکز راه 

 عنوان واسط بین سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی و سیستم بانکداری به« برنا»اندازی مرکز راه

 متمرکز

 وئیچ شاپرکهای ارتباطی و عملیاتی نمودن کامل سایجاد شبکه 

 اخت اینترنتی از طریق شبکه شاپرکهای پردتمامی تراکنش 1392در فاز دوم پروژه، از شهریور ماه 

 1392ها از شبکه شتاب به شاپرک از اواسط بهمن ماه پذیرش و پردازش شده و انتقال کامل آن

های اینترنتی از طریق عنوان یک درگاه واحد صورت پذیرفت. مزایای پردازش و پذیرش پرداختبه

 :اند ازشاپرک در فاز دوم عبارت

  دهندگان خدمات پرداخت مجازی به شاپرک به لحاظ مستقیم ارائهفراهم کردن زمینه اتصال

 . و اهداف شاپرکها بانک مرکزی ج.ا.افنی، امنیتی و اجرایی مطابق با سیاست

 دهنده خدمات های ارائهمجازی توسط شرکت ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت پرداخت

 پرداخت

 دهنده های ارائهق تعامل با شرکتهای مجازی از طریتوسعه خدمات و محصوالت پرداخت

 خدمات پرداخت

 دهنده خدمات پرداختهای ارائهایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت شرکت 

 دهنده خدمات پرداخت در راستای توسعه و ارتقای های ارائهاستفاده بهینه از منابع شرکت

 های شاپرکهای مجازی مطابق با سیاستبازار پرداخت

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 180   http://1mirza.com 

 

 های موجودشویی و کاهش ریسک، کنترل و انطباق معامالت با مقررات ضد پولامکان نظارت 

 های اینترنتی و تفکیک کامل حوزه پرداخت از حوزه افزایش امنیت در حوزه پرداخت

 های بانکیفعالیت

 :وضعیت موجود

ان درصد از اهداف کالن را تا پای 48اقدامات صورت پذیرفته توسط شاپرک، توانسته است بیش از 

گردد. آمار و اطالعات شبکه نیز دنبال می 94محقق سازد و تعقیب این اهداف در سال  93سال 

اند ها عبارتترین آنپرداخت، نمایانگر دستاوردهای مثبت حاصل از فعالیت شاپرک است، که مهم

 :از

 درصدی زمان متوسط انجام تراکنش 40افزایش کیفیت سوئیچ تراکنش ها و کاهش 

 افزوده )سبد کاال، کارت اعتباری یس های پرداخت و ارائه سرویس های ارزشافزایش سرو

 کاالی ایرانی( بر بستر پرداخت

 افزایش اقبال و اعتماد عمومی با توجه به افزایش حجم و مبلغ تراکنش ها 

 :اقدامات آتی

دوده وسیع انداز آینده و اهداف شاپرک، با محمنظور تحقق چشمریزی های صورت پذیرفته بهبرنامه

میلیون پایانه فروشگاهی، درگاه  4شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و بیش از  12متشکل از 

 .پرداخت اینترنتی و موبایلی، در قالب چندین پروژه تهیه و تدوین شده است
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 : پروژه های نظارتی شرکت

 کتابچه جامع الزامات شاپرك 

 ات پرداختبازرسی و ممیزی جامع شرکتهای ارائه دهنده خدم 

 بازرسی میدانی پذیرندگان 

 مرکز تماس شاپرك 

 )پرداخت همراه شاپرك )پرداخت موبایلی 

 سامانه مدیریت پذیرندگان شبکه پرداخت 

 سامانه هوش تجاری شاپرک 

 سامانه تشخیص تقلب شاپرک 

 : های ارتقاء امنیت شبکه پرداختپروژه

یکی از ماموریتهای اساسی شرکت شاپرک استقرار مدیریت امنیت اطالعات در شبکه پرداخت کشور، 

برداری اند که برخی اخیرا به بهرهبوده است. در این حوزه، چندین پروژه مهم در دستور کار قرار گرفته

 .رسیده و برخی دیگر در حال اجرا هستند و در آینده تاثیر آنها در شبکه پرداخت رویت خواهد شد

 

 : فنیها و زیرساخت های ارتقاء سیستمپروژه
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ها و همچنین منظور جلوگیری از بروز رخدادها و یا مدیریت و یا کاهش اثر آنها بهایجاد زیرساخت

عنوان یکی از مباحث مهم در موضوع نظارت موقع و تحلیل و پایش مشکالت، بهامکان رصد نمودن به

ور توسعه منظهای فنی بههوشمند، ایجاد زیرساخت شود. بدیهی است جهت نظارتتعریف می

ابزارهای نظارتی موردنیاز است. در همین راستا، چندین پروژه در شاپرک در دستور کار قرارگرفته و 

 .در حال اجرا است

 

  :اهمیت و ویژگی های نظام پرداخت کارتی

ی نظام پرداخت الکترونیکی واجد امتیازات مهمی نسبت به سایر نظام های پرداخت است. ازجمله

 :اند ازاین مزایا عبارت

 سهولت در پرداخت برای دارنده کارت 

 امنیت در پرداخت برای دارنده کارت و پذیرنده 

 حصول اطمینان از وصول وجه برای پذیرنده 

 های ملی مربوط به آنکاهش کاربری ابزارهای نقدی و هزینه 

 منظور کشف و پیشگیری از تخلفات با توجه به ماهیت امکان انجام نظارت داده محور به

 لکترونیکی پرداختا
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کنند. به این طرفه بوده و از رابطه چند به یک تبعیت میتراکنش های پرداخت الکترونیکی کارت یک

های متعدد از طریق یک پایانه به یک حساب )در موارد معدودی چند حساب( کنندهمعنا که پرداخت

ند این وجوه را به دارندگان کارت توادهند، اما فروشنده نمیمتعلق به فروشنده انتقال وجه انجام می

ای تنظیم شده است که بتواند وجوه مربوط به خرید گونهرو نظام پرداخت کارتی بهانتقال دهد. ازاین

 .ندکصورت تجمیعی واریز کاال و خدمات را از خریداران دریافت و در حساب فروشنده به

های ها را از پایانهیانهایانه فروش، این پاعنوان استاندارد و تعریف پتوجه به این ویژگی اساسی به

 .کندسازند، متمایز میبانکی که امکان انتقال بین حساب ها را فراهم می

توسعه های پرداخت الکترونیکی در تمامی کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای درحالشبکه 

گذار نسبت به ده، لذا سیاستگذار بوهای پرداخت مهم مورد توجه سیاستعنوان یکی از سامانهبه

 .ننظیم مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن حساسیت دارد

 

 اهداف شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت

 ایجاد، توسعه و تقویت زیرساخت نظام پرداخت الکترونیک و اجرای عملیات اصلی آن :1هدف

خت الکترونیکی و نظارت بر رعایت : تدوین استانداردها، مقررات، قوانین و الزامات نظام پردا2هدف

 آن
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: تحلیل، برنامه ریزی و سامان دهی صنعت پرداخت الکترونیکی بر اساس سیاست های بانک 3هدف

 مرکزی

 : استقرار نظام جامع مدیریت امنیت اطالعات و مخاطرات در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور4هدف

 رتبیانیه چشم انداز شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کا

ریزي دقیق و مدبرانه، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( در افق با اتکاء به برنامه

مسلط بر حوزه  پذیر، مجهز، کارآمد،آینده، نهادیست ارزشي، چابك، پویا، مرجع، موثر و مسئولیت

یراني که متولي رداخت الکترونیک با هویتي اسالمي و اپها و مدیریت روزآمد دانش، فناوري، کاربري

مدیریت، یکپارچگي و ارتقاء پرداخت الکترونیکی بر اساس سیاست های بانک مرکزی ج.ا.ا در کشور 

  :هاي زیر خواهد بودانداز، واجد ویژگياست. شاپرک در راستاي افق این چشم

 زه ترین متولي و بازوي اجرایي بانک مرکزی با مدیریتی یکپارچه، جامع و نوآورانه در حوعالي

خدمات پرداخت الکترونیک و گسترش سطح دانش و فرهنگ کاربري پرداخت الکترونیکی 

نگاري منجر به توسعه صنعت پرداخت پژوهي و آیندهبه شکلي که بر پایه، داده کاوی، آینده

 .الکترونیک کشور شود

 کننده ایجاد ساختاري مدیریتي و حمایتي، امن و مقتدر در حوزه پرداخت الکترونیکی و تسهیل

تبادالت پولی و اعتباری ضمن حفظ حریم خصوصي افراد و حقوق شهروندي و در راستاي 
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ارتقاء سالمت و امنیت حوزه پرداخت الکترونیک کشور و کمك به افزایش سهم پرداخت 

 الکترونیک در تبادالت مالی کشور در نقش سازماني توانمندساز

 رات ملي و حاکمیتي در موضوع پرداخت توانمند در محقق ساختن فرامین، تدابیر و مقر

هاي داخلي ها و ظرفیتبرداري هوشمندانه و هدفمند از همه فرصتالکترونیکی و قادر به بهره

 و خارجي در حوزه پرداخت الکترونیکی

 بیانیه ماموریت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت

بانک مرکزی ج.ا.ا و با تالش و هاي کالن شاپرک، سازماني است که در راستاي اهداف و سیاست

 :پردازدخرد جمعي به انجام امور زیر مي

  ،ایجاد ظرفیت مدیریتي و تخصصي متعهد و کارآمد به جهت تحقق اهداف و فرامین، قوانین

تدابیر و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا و نظارت و کنترل موثر بر اجراي قوانین، تعامالت و 

در حوزه پرداخت الکترونیکی کشور به عنوان سازمان متولی مراودات سازماني و فراسازماني 

 پرداخت الکترونیک کشور از طرف بانک مرکزی

 هاي ابالغی و پیشنهاد قوانین، مقررات، ها، راهبردها و برنامهها، سیاستگیري خط مشيپي

کشور با دل الکترونیکی در ها در جهت توسعه امن تباها، استانداردها و دستورالعملآیین نامه

 استفاده از ایجاد، مدیریت و ساماندهي زیرساختارهاي الزم، در فضایي امن
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 هاي موجود براي راهبری، توسعه و ارتقاء ایجاد سازوکار، تامین ظرفیت و هدایت ظرفیت

هاي نوین ساماندهي و راهبري خدمات مرتبط به پرداخت صنعت پرداخت الکترونیک و فناوري

س سیاست های ابالغی و ایجاد بستر نظارتي مناسب بر اعمال الکترونیک کشور بر اسا

 استانداردها و ضوابط و قوانین تعیین شده در حوزه

 هاي مختلف گیري آموزش، تحقیق و توسعه مورد نیاز در بخشگذاري، هدایت و پيسیاست

هاي پرداخت الکترونیک در سطوح عالي و کاربردي در حوزه پرداخت با همکاري بخش

 هاي دولتي و نظارت بر حسن انجام آنو دستگاه خصوصي

 آمار مربوط به شاپرک
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 ورودی های سایت شاپرک
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 سهم ابزار های مختلف شاپرک
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 می باشد( 871و در دنیا  10دیوار)رتبه الکسا این سایت در ایران 

 

ز برند دیوار کار کرد. امتیا ی آنالین آغاز بهبا هدف خرید و فروش بدون واسطه ۱۳۹۲دیوار از سال 

 )سهامی خاص( در  تمامی مراجع قانونی ثبت شده است.« آگه پردازان هوشمند»توسط شرکت 

 

اپلیکیشن دیوار یکی از بهترین و برترین اپلیکیشن و برنامه ها در فضای وب ، با هدف خرید و فروش 

توانید دودیتی ندارد . همچنین میکاال است .اپلیکیشن دیوار برای گذاشتن تعداد کاالهای خود مح

های خوبی نیز در کنار آن قرار به توضیحات کافی درباره جنس مورد نظر خودتان پرداخته و عکس

 .دهید

اپلیکیشن دیوار یکی از بهترین و برترین اپلیکیشن و برنامه ها در فضای وب است . این نکته را نیز 

دا با سایت دیوار مشهور شد که همچنان نیز به فعالیتش باید یاداوری کرد که اپلیکیشن دیوار   ابت
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های دنیای مجازی است اما برای سهولت دسترسی به امکانات دیوار، ادامه داده و یکی از بهترین

های خودتان را برای اطالع سایرین بر رویش توانید از اپلیکیشن آن استفاده کنید و به آسانی آگهیمی

 .سوژه موردنظرتان بگردیدقرار داده و یا به دنبال 
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 می باشد( 863و در جهان  11تبیان)رتبه الکسای این سایت در ایران 

 

 رسانی تبیانمؤسسه فرهنگی و اطالع

کند و در سال رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی فعالیت میمؤسسه فرهنگی و اطالع

-گاه چند زبانه است که خدمات آموزشیی یک وباست. مؤسسٔه تبیان داراتأسیس شده ۱۳۸۰

 دهد.فرهنگی گوناگونی به بازدیدکنندگان ارائه می

 :برخی اقدامات این مؤسسه 

 ایجاد شد و موفق شد تا پایان سال  ۱۳۸۱تیر  ۱رسانی: این پایگاه از تاریخ پایگاه اطالع

 .استان نمایندگی دایر کند ۲۶در  ۱۳۸۱

  محصوالت فرهنگی در حوزه فناوری اطالعات، همچنین یکی از حمایت از تولید کنندگان

 .های ماندگارحامیان همایش چهره

 اینترانت و اینترنت رایگان تبیان. 

 ایهای رایانهافزار و بازیتولید و عرضه نرم 

 شبکه اجتماعی تبیان 
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 نوشت تبالگ به فارسی نوشت جهت ایجاد رایگان وبارائه خدمات وب 

 مختلف و پاسخگویی به سواالت دینی )شیعی( مشاوره در مسائل 

 اتاق گفتگوی چت بین کاربران 

 های مختلفبرگزاری نظرسنجی 

 های گوناگونانتشار اخبار در زمینه 
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 می باشد( 879و در دنیا  12بیتوته)رتبه الکسای این سایت در ایران 

 

فعالیت  1388ع در حوزه اجتماعی وب فارسی از سال پورتال بیتوته با هدف راه اندازی سایتی جام

عنوان مجموعه  150خود را آغاز کرده و در زمان کوتاهی حوزه فعالیت محتوایی خود را به بیش از 

گسترش داده است. همچنین بیتوته چندین سال است که در جایگاه پربیننده ترین پورتال خبری 

 .هزار نفر بازدید کننده دارد 700زانه نزدیک به اجتماعی کشور قرار دارد و در حال حاضر رو

  

پایگاه خبری بیتوته بدون هرگونه گرایش سیاسی به حزب یا گروه خاصی همواره سعی در تحقق 

 : اهداف ذیل داشته است

  

 ارتقاء سطح آگاهی های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزه های دانش عمومی -

 ری در انتشار محتوای خبریحفظ صداقت و امانتدا -
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هاي مختلف با رویکرد جانبه و متنوع به مسائل خبري و همچنین طرح دیدگاهنگاه فراگیر، همه -

 کارشناسانه در چارچوب قانون

 پاسخگویی به نیازهای فکری اقشار و طبقات مختلف جامعه -

 ایجاد فضای تعاملی و حضور فعال مخاطبان -

 ان خانواده ها، ترویج و تقویت روحیه امید و خودباوریکمک به حفظ و تحکیم بنی -

 حفظ و تقویت وحدت ملی، تبین منافع و مصالح ملی و صیانت از آنها -

 اشاعه فرهنگ و باورهای درست کهن و عمیق مذهبی و ملی -

  

  

 :افتخارات ، گواهینامه ها و جوایز

  

 استناد سایت رتبه بندی جهانی  پربازدیدترین و بزرگترین پورتال خبری اجتماعی کشور به

 الکسا و حفظ آن طی سالهای متوالی

  محبوب ترین سایت اینترنتی فارسی زبان از نظر موتورهای جستجو و کسب جایگاه برتر در

 زمینه جذب ترافیک از طریق قدرتمندترین جستجوگرهای اینترنتی جهان
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  و فرهنگ حجاب و عفاف، از کسب عنوان بهترین پایگاه در راستای تقویت بنیان خانواده

 جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال

 دریافت تندیس برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی از وزارت صنایع و معادن 

 دریافت نشان زرین کارآفرینی برتر از اتاق بازرگانی ایران 

 الدریافت تندیس مدیر سال و لوح تقدیر از اجالس سراسری نشان عالی مدیر س 

 و ... 

  

 آمار سایت بیتوته 
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 پایگاه خبری بیتوته

  

 فرهنگی -زمینه فعالیت: اجتماعی 

 76028شماره ثبت: 

 صاحب امتیاز : موسسه فرهنگی دیجیتال اندیشه سرای ماکان

 مدیر مسئول : سعید ابراهیمی
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 باشگاه خبرنگاران جوان
 

 

و یکی از زیر « صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران»باشگاه خبرنگاران جوان سازمانی وابسته به 

و  اباشد.بهمراه باشگاه خبرنگاران جوان،خبرگزاری صدمجموعه های معاونت سیاسی آن سازمان می

سیما )) که قبالا واحد مرکزی خبر نامیده می شد(( و همینطور شبکه خبر وظیفه تامین بخش های 

 .ی این سازمان را بر عهده دارندخبری تمامی شبکه های رادیویی و تلویزیون

 

 محل باشگاه خبرنگاران جوان باالتر از پارک ملت می باشد.
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 بامیلو

 

بامیلو در قالب یک فروشگاه اینترنتی تولید کنندگان کاال را به درخواست کنندگان کاال در فضایی 

 . مجازی به هم رسانده است

 .را میدهد که کاال های خود را در فضایی گسترده به فروش برسانندبامیلو به فروشندگان این اجازه 

ازسوی دیگر به مشتریان نیز این امکان را داده است که بتوانند در این سایت هر کاالیی را که در 

 . نظر دارند را خیلی سریع و آسان خریداری کنند

مختلف و متنوع را در سایت بامیلو سایت است که همواره بر این تالش است که بتواند کاالهای 

 .خود به فروش بگذارد

باید بگوییم که این فروشگاه اینترنتی به فروشندگان همواره تاکید می کند که قیمت اجناس خود را 

 بر طبق قانون بر سایت بگذارند تا مشتریان بتوانند با قیمت ارزان تری در سایت کاالی خود را تهیه

 . نمایند
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ر رش شما این سفارش را به تامین کنندکان کاال می رساند و آنها نیز کاال را دبامیلو پس از ثبت سفا

ا راختیار فروشگاه اینترنتی بامیلو قرار میدهند و پس از کنترل کیفیت و اطمینان از سالمت کاال  آن 

 . به بخش ارسال تحویل میدهد و به دست مشتری می رسانند

 . وبه بقیه ی نقاط کشور باهزینه ی پایینی ارسال میکندبامیلو ارسال کاال را به تهران رایگان 

 

فروشگاه اینترنتی بامیلو  اصالت و سالمت کامل کاال را تضمین میکند و ضمانت بازگشت کاال را نیز 

به همراه دارد ) بازگشت کاال در صورتی که شرایط ذکر شده در قانون بازگشت را داشته باشد.( که 

 یلو را به فروشگاه اینترنتی مطمئن تبدیل کرده است .این خصوصیات فروشگاه بام
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 تابناک

 

باشد که پس از فیلترینگ و به گاه خبری اصولگرای منسوب به محسن رضایی میتابناک، یک وب

بوسیله سردار امیرعلی امیری و جمعی از  ۱۳۸۶گاه بازتاب در سال تعطیلی کشیده شدن وب

 اندازی شد.ازتاب راهگاه بهمکاران قبلی آن در وب

اسکندر صالحی مدیر محتوی فعلی تابناک و سردار امیرعلی امیری مدیرمسئول آن است. او در زمان 

مدیر مسئولی فؤاد صادقی به عنوان یکی از اعضاء شورای سیاستگذاری و هیئت امنای آن فعالیت 

رمایٔه این رسالتی که ما خمیرمایٔه رسالت تابناک با بازتاب، مشترک است و خمی»داشت. او گفت 

های امام و شهدا و قائل به آن هستیم این است که ما از زاویٔه مطالبات انقالب اسالمی، آرمان

ها گذرد نگاه کنیم. هر میزانی که این اتفاقات با آن آرمانهای انقالب به هر آنچه در کشور میارزش

 «گیرد.تفاوت داشته باشد به همان میزان مورد نقد ما قرار می
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 میهن بالگ
 

 

نوشت به فارسی است. میهن بالگ فعالیت خود را در دهندگان خدمات وببالگ یکی از ارائهمیهن

دهد. آغاز کرد. این سایت خدمات ویژه ای به وبالگ نویسان ارائه می ۱۳۸۳آبان سال  ۲۶تاریخ 

مرداد  ۲شود. در تاریخ یمیهن بالگ یکی از برترین و پربازدیدترین سایت های ایرانی محسوب م

سرویس میهن بالگ توسط شرکت فناوران ایده پرداز صبا )صبا ایده( از تیم مدیریت قبلی  ۱۳۸۷

 خریداری شد
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 نماشا

 

سایت نماشا یک سرویس انتشار ویدئو ی آنالین است که در مدتی که فعالیت میکند توانسته جای 

ا ه اینکه رقیب قدرتمندی مانند آپارات دارد ولی باز هم نماشخود را در بین ایرانیان باز کند با توجه ب

 توانسته کاربران خود را داشته باشد.

تا کاربران  ، شرایطی را فراهم کرده(namasha) سایت ایرانی نماشابرای نخستین بار در ایران، وب

ند. این ویدیوها، یا واقعیت مجازی تماشا کن VR درجه را بدون نیاز به عینک 360بتوانند ویدیوهای 

ی دید را نیز تغییر داد. کاربران برای توان زاویهدهند و در آن میبینندگان را در بطن فیلم قرار می

 VR د است، مجبور به استفاده از عینکهای ایرانی موجوتماشای تمامی ویدیوهایی که در سایت

 .راهم کرده استبران خود فسایت نماشا، قابلیت جدیدی را برای کارهستند اما وب

درجه مجبور به استفاده از فیلترشکن و  360پیش از این، کاربران ایرانی برای تماشای ویدیوهای 

یکی از مشکالتی بود  VRی اجباری از عینک ورود به سایت یوتیوب بودند. از سوی دیگر، استفاده

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 211   http://1mirza.com 

 

ها را ماشا، این محدودیتکه کاربران برای تماشای این ویدیوها با آن روبرو بودند. اکنون سایت ن

 ها قرار داده است.درجه را در اختیار آن 360های تر کاربران به ویدیوبرطرف کرده و دسترسی آسان
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 پرشین بالگ

 

کار  ۱۳۸۱خرداد  ۲۳ه نوشت تماماا فارسی است کدهندٔه خدمات وببالگ، نخستین ارائهپرشین

 خود را رسماا آغاز کرد

 ۲۳بالگ در ی سیگارودی، بهرنگ فوالدی، و سهند قانون از بنیانگذاران نخستین پرشینعطا خلیق

توان به مهدی بوترابی مدیرعامل پیشین و رضا هاشمی از بودند. از دیگر همکاران می ۱۳۸۱خرداد 

 دهنده اشاره کرد.موسسان این سرویس

« پرشین هک شد»این خبر با عنوان بالگ به سرقت رفت که کام پرشیندامنٔه دات ۱۳۸۶تیر  ۲۷در 

بالگ اعالم کرد که این سایت به صورت پرشین ۱۳۸۶تیر  ۲۹ها بازتاب یافت. در در برخی رسانه

 در دسترس است. PersianBlog.irموقت از طریق نشانی 
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 پیکو فایل
 

 

 

کسانی است که است که کاربرد آن برای  picofile.comپیکوفایل نام یک سایت اینترنتی به نشانی 

توانند با دیگران به اشتراک بگذارند را چه که میخواهند یک پرونده، عکس، نرم افزار و یا هر آنمی

روی اینترنت منتشر کنند. پس در اولین گام باید پرونده را روی رایانۀ شخصی آماده کرد، سپس آن 

فایل به ما یک نشانی  اینترنتی کرد. حاال سامانۀ پیکو (Uploadرا روی سایت پیکوفایل بارگذاری )

ها های اینترنتی یا کانالخواهد داد که آن را در هر کجایی که بخواهیم، اعم از وبالگ، سایت، انجمن

توانند آن پرونده را روی رایانه یا دستگاه خود دریافت دهیم و دیگران میهای تلگرامی قرار میو گروه

یل بود که در ضمن یک تعریف کاملی هم از این سامانۀ کنند. این ماهیت و عملکرد سایت پیکوفا

 اینترنتی بود، تا بدانیم پیکوفایل چیست و چه کاربردی دارد!
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 بالگ اسکای

 

گاه نوشت رایگان به فارسی است.این وبدهندگان خدمات وبیکی از ارائه )Blogsky (اسکایبالگ

گیزی فعال شد. مطابق آمار الکسا، در سال توسط مرتضی توکلی و مسعود چن ۱۳۸۲فروردین  ۲۰در 

 بالگ اسکای چهاردهمین دامنٔه اینترنتی پربازدید فارسی بود. ۱۳۸۸

کرد اما پس از مدتی بخش انگلیسی اسکای در ابتدا به دو زبان فارسی و انگلیسی فعالیت میبالگ

 قرار دارند. اسکای در حال حاضر در کشور آلمانحذف شد. سرورهای بالگ
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 پیوندها
 

 

 

های گاه است که برای تغییر مسیر کاربران در هنگام مواجهه با سایتصفحه پیوندها نام یک وب

گیرد. این صفحه تنها چندماه پس از تاسیس رتبه هجدهم مسدود شده در ایران مورد استفاده قرار می

ترین جایگاه صفحه پیوندها رتبه گاه الکسا به دست آورد. باالهای پربازدید در ایران را در وبسایت

و پس از اضافه شدن امکان تبدیل پیوندها به صفحه خانگی  ۸۸چهارم بود که در تعطیالت نوروز 

پیوندها متعلق به همه ایرانیان است و در آن هزاران »کاربران، به دست آمد. بر اساس معرفی الکسا، 

نشانی «. شودان ایران در سراسر جهان معرفی میمندتارنمای مفید ایرانی به کاربران ایرانی و عالقه

است و شامل  peyvandha.ir و نشانی وب صفحٔه مادر آن ۱۰.۱۰.۳۴.۳۴پی این صفحه آی
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های گوناگونی برای شود و به دلیل نارضایتی کاربران از این صفحه، روشتعدادی زیرصفحه می

 .استمسدود کردن آن در سطح اینترنت مطرح شده

 

و در  ۱۳۹۰دی  ۱۹برای مدتی به حالت تعلیق درآمد. در  ۲۰۱۱فوریه  ۱۵در حوالی  این صفحه

 نقالب اسالمی را در صفحٔه نخست خود قرار داد.اگاه جبهه پایداری یک اقدام عجیب وب
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 فیس نما و کلوب و هم میهن
 

تند به بررسی و مقایسه به دلیل اینکه این سه سایت از نظر محتوا و نحوه ی کارکرد در یک دسته هس

 این سه کارکرد می پردازید

 مقاله حاضر بر گرفته شده از سایت دی جیاتو می باشد :

مقایسه سه شبکه اجتماعی مطرح ایرانی )فیس نما، کلوب و هم میهن( پرداخته و جوانب مختلف 

 فعالیت در آنها را در چند بخش مختلف بررسی خواهیم کرد.

 و مقایسه جامعه آماری تاریخچه، نحوه شکل گیری

فعالیت خود را تحت عنوان  1383در وهله نخست به کلوب می پردازیم. کلوب در دی ماه سال 

یک شبکه اجتماعی آغاز نمود و طبق آخرین آمار اعالم شده، با داشتن بیش از دو میلیون و ششصد 

 .رانی استهزار کاربر پرجمعیت ترین و در عین حال با سابقه ترین شبکه اجتماعی ای

بوده و بیست و چهارمین وبسایت  1464به استناد آمار وبسایت الکسا، رتبه فعلی کلوب در دنیا 

پربازدید در ایران محسوب می گردد. سرویس های آپارات، میهن بالگ و لنزور نیز از دیگر وبسایت 

 .های طراحی شده توسط تیم سازنده کلوب به شمار می روند
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راه اندازی شد و هم اینک با داشتن بیش از یک  1391وبگاهی که در سال به فیس نما می رسیم، 

میلیون و سیصد هزار کاربر، در سکوی دوم پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی وطنی ایستاده است. 

 .بوده و دهمین وبسایت پربازدید ایرانی است 781فیس نما در دنیا حائز رتبه 

تماعی هم میهن را داریم؛ وبسایتی که کار خود را در سال در مقام سوم از لحاظ جمعیت، شبکه اج

در قالب یک تاالر گفتگو آغاز کرد و سپس به یک شبکه مجازی تغییر کاربری داد )با این  1384

 .(وجود انجمن های گفتگوی آن نیز کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند

 

جتماعی پربازدید ایرانی است و هم اکنون هزار کاربر سومین شبکه ا 850هم میهن با داشتن بیش از 

 .ایران ایستاده است 47جهان و  2572در رتبه 

شاید در مقایسه با فیسبوک یک میلیارد نفری، در سه وبسایت مذکور برای یافتن دوستان قدیمی و 

موضوعات مورد نظرتان به نتایج دلخواه نرسید. با این حال فعالیت در شبکه های اجتماعی داخلی 

 .ایای خاص خود را دارد که در ادامه مطلب بیشتر به آن ها خواهیم پرداختمز

 

 ثبت حساب کاربری و نحوه فعالسازی
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خوشبختانه ثبت نام در هر سه وبسایت به آسانی انجام گرفته و بیشتر از چند دقیقه وقتتان را نمی 

ایمیلی را تحت عنوان ایمیل گیرد. در کلوب و فیس نما، پس از وارد کردن و تکمیل اطالعات کاربری 

فعالسازی دریافت می کنید. بعد از فعالسازی حساب کاربری، رسما به جمع اعضای این دو شبکه 

 .اجتماعی خواهید پیوست

 

اما هم میهن به شما زحمت فعالسازی از طریق ایمیل را هم نمی دهد و تنها وارد کردن اطالعات 

ه آن کافیست. بنابراین از جهاتی می توان این ویژگی را از کاربری و موافقت با قوانین برای ورود ب

 .مزایای هم میهن نسبت به باقی رقبا دانست

 رابط کاربری، طراحی قالب و محیط کار برای کاربران

نمی توان از سه وبسایت یادشده انتظار محیط مدرن و مجهزی همچون فیسبوک را داشت، با این حال 

ت بگذرانید متوجه شباهت ها و الگوگیری آنها از این غول آمریکایی کمی که در این سه وبسایت وق

 .خواهید شد

در درجه نخست به فیس نما می پردازیم. این شبکه اجتماعی که نامش نیز یادآور فیسبوک برای 

ماست، در زمینه طراحی قالب نیز تا حدی از همتای آمریکایی خود پیروی نموده، با این وجود در 

 .لیغات فیسبوک را با اختالف فاحشی شکست می دهدزمینه حجم تب
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صفحات شلوغ، عدم یکپارچگی میان رنگ ها، انواع و اقسام آیکون های ریز و درشت و تبلیغات 

چشمک زن فراوان، به فیس نما ظاهر یک وبالگ تبلیغاتی را داده تا یک شبکه اجتماعی و همین 

 .مسأله می تواند باعث سردرگمی شما شود

یسه با فیس نما، باسابقه ترین عضو این مجموعه یعنی کلوب در طراحی قالب و رابط کاربری در مقا

کمی بهتر عمل کرده است. کلوب طی ده سال گذشته با تغییر و تحوالت زیادی در زمینه قالب مواجه 

بوده و پس از گذشت یک دهه، حاال دو سالی می شود که به ثبات مطلوب دست یافته و هویت خود 

 .پیدا کرده است را

سبز به عنوان رنگ غالب این شبکه اجتماعی برگزیده شده و در چینش آیتم ها، مکان قرارگیری 

عکس پروفایل، کاور و باقی موارد آن از فیسبوک الهام گرفته شده است. بزرگترین نکته مثبت در 

شده هنگام کار مورد کلوب، حجم بسیار کم تبلیغات آن نسبت به فیس نماست و همین امر باعث 

 .در محیطش احساس آرامش بیشتری داشته باشید

در میان این سه رقیب، کلوب از منظم ترین و خلوت ترین رابط کاربری بهره می برد چرا که در 

طراحی آن سعی شده تنها موارد ضروری در هر صفحه حفظ شود و باقی جزئیات به صفحات مجزا 

 .با هم میهن، ظاهر ساده تری را داراست منتقل شده اند، با این حال در مقایسه

اما هم میهن به تبعیت از فیسبوک، آبی را به عنوان رنگ اصلی شبکه اجتماعی خود انتخاب کرده و 

اگر تبلیغات بیشتر آن را نسبت به کلوب در نظر نگیریم، شاید بتوان گفت که زیباترین رابط کاربری 
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در محیط هم میهن رنگ آمیزی و محیط پویاتری را شاهد  را در میان شبکه های اجتماعی داخلی دارد.

 .هستیم

گفتنی است که در میان این سه شبکه اجتماعی، هم میهن بیشترین شباهت را به فیسبوک دارد. 

بنابراین اگر تابحال در هیچ کدام از این سه وبسایت عضو نبوده اید سریع تر از بقیه به محیط آن 

 .عادت خواهید کرد

 اربری و تنظیمات شخصی سازیامکانات ک

بگذارید در درجه اول به فیس نما بپردازیم؛ شبکه ای اجتماعی که محیط و امکانات آن بیشتر یادآور 

وبالگ ها و تاالرهای گفتگو است. در فیس نما قادر به ارسال ویدئو، لینک و تصویر بر روی صفحه 

در اختصاصی این وبسایت، نیازی به مراجعه حساب کاربری تان هستید. خوشبختانه با استفاده از آپلو

 .به جایی دیگر برای بارگزاری عکس ها ندارید

 

در فیس نما، گزینه های شخصی سازی بیشتری نسبت به سایر رقبا دارید. به غیر از موارد معمول، 

 یدامکان تغییر رنگ هدر و پیش زمینه نیز در اختیار شما قرار داده شده. عالوه بر این، اشتراک ف

RSS استفاده از ابزارک برای نمایش آخرین فعالیت شما به دیگران در وبالگ شخصی و همچنین ،

 .گروه بندی دوستان به سبک فیسبوک مواردی هستند که تنها در فیس نما خواهید یافت
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پیام رسان فیس نما یکی دیگر از نقاط قوت آن محسوب می گردد. بر خالف کلوب و هم میهن، در 

ی از این وبسایت قادرید بدون نیاز به گشودن صفحه ای جداگانه از پایین صفحه به هر صفحه ا

 .گفتگو با دوستان خود بپردازید

به کلوب می رسیم. در کلوب نیز می توانید پست های متنی یا ویدئویی ارسال کرده و یا با دوستان 

ه نمی توانید این تصاویر یا خود لینکی را به اشتراک بگذارید. با این حال نکته عجیب اینجاست ک

 ویدئوها را از هارد رایانه خود در کلوب آپلود کرده و باید آنها را به صورت لینک وارد کنید )که تصور

می رود این مسأله به منظور تشویق کاربران به استفاده از سرویس های آپارات و لنزور در نظر گرفته 

دسترس به مشغول یا نامرئی خصوصیت مفیدی است  شده باشد(. با این وجود، تغییر وضعیت از در

 .که تنها در کلوب آن را مشاهده خواهید کرد

اعالن های جدید را می توانید در باالی صفحه و با کلیک روی آیکون زنگ مشاهده کنید و برای این 

ب منظور نیازی به مراجعه به صفحات دیگر نیست. امکان گفتگوی زنده با دوستانتان نیز در کلو

گنجانده شده، اما برای این کار نیازمند ورود به اتاق گفتگوی جداگانه ای هستید و نمی توانید 

 .همچون فیس نما، از پایین صفحه به این کار اقدام کنید

در پنل کاربری کلوب نیز گزینه هایی همچون تغییر تصویر و اطالعات پروفایل، تنظیمات دسترسی، 

یاه، یافتن دوستان از طریق جیمیل )ویژگی انحصاری کلوب(، تعیین مشاهده افراد حاضر در لیست س

 .تصویر امنیتی و حتی غیر فعال کردن حساب کاربری را خواهید یافت

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 223   http://1mirza.com 

 

 

گزینه ای به نام "فریاد" نیز در کلوب به منظور اعالم وضعیت روحی شما به سایر کاربران در نظر 

امک به کلوب، قادرید جمله بخش فریاد خود گرفته شده است. جالب اینجاست که با ارسال یک پی

 .را تغییر دهید. این قابلیت را نیز تنها در این شبکه اجتماعی خواهید یافت

هم میهن نیز از لحاظ امکانات کاربری و تنظیمات شخصی سازی، اگر باالتر از دو مجموعه دیگر 

وب، می توانید تصاویر را از هارد نباشد، به خوبی با آنان رقابت می کند. در این وبسایت بر خالف کل

رایانه به صفحه شخصی خود ارسال کرده و همچنین از اموجی های متنوع در استتوس های خود 

 .استفاده نمایید

در هم میهن نیز همانند فیسبوک لیست افرادی که ممکن است بشناسید برای شما نمایش داده می 

یمات مدیریت پروفایل و حریم شخصی، تغییر کاور، شود. از امکانات پنل کاربری هم می شود به تنظ

 .پیش زمینه و موسیقی پروفایل اشاره نمود

از آنجایی که هم میهن نیز مانند فیس نما بر مبنای تاالرهای گفتگو طراحی شده، در منوی کاربران 

مانند فیس می توانید کاربران آنالین، محبوب، فعال و دختران و پسران را مشاهده کنید؛ امکانی که ه

نما موجب فاصله گرفتن آن از عنوان شبکه اجتماعی شده و بخاطرش می توان نام یک "تاالر گفتگوی 

 .پیشرفته" را بر هم میهن نهاد
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قسمت پخش زنده نیز مهر تأییدی بر جمله باالست؛ جایی که با ورود به آن می توانید آخرین ارسال 

 .ده کنیدهای کاربران شبکه اجتماعی هم میهن را مشاه

 محتوای گروه ها و محورهای گفتگو

گروه ها، محورهای اصلی شکل گیری و عامل پویایی شبکه های اجتماعی ایرانی هستند. خوشبختانه 

هر سه مجموعه ای که در این مقاله بررسی می کنیم، هر کدام در زمینه برپایی گروه های بحث و 

واقع نقطه قوت شبکه های اجتماعی وطنی را می  گفتگو عملکرد مناسبی از خود نشان داده اند. در

 .توان همین گروه ها در نظر گرفت

با کلیک روی آیکون "رسانه ها" در کلوب، به صفحه گروه های آن منتقل می شوید. در این بخش 

می توان گروه های فراوانی با موضوعاتی نظیر ورزش، تکنولوژی، دین و مذهب را مشاهده نمود. اما 

 .کلوب و عامل بسیار مهم آن در جلب مخاطب، وجود گروه های رسمی است برگ برنده

 

ها،  ISPدر حال حاضر مقامات بلند پایه سیاسی همچون رئیس جمهور، اپراتورهای تلفن های همراه، 

شبکه های تلویزیونی، برندهای تکنولوژی و بسیاری از نهادهای رسمی در کلوب از صفحه شخصی 

ارند؛ صفحاتی که توسط مالکان آنها به طور رسمی تأیید شده اند. بنابراین در این وبسایت برخورد

 .کلوب را از این بابت می توان به عنوان یک رسانه داخلی معتبر به شمار آورد
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فیس نما در مقایسه با دو رقیب دیگر خود، تعداد گروه های بیشتری را به خود اختصاص داده؛ 

 .ن، تقریبا هر موضوعی را می توانید در آن پیدا کنیدبنابراین با توجه به کثرت کاربرا

بخش "پرسش و پاسخ" نیز مکانی است برای مطرح کردن سواالت و شنیدن پاسخ از دیگر کاربران. 

با این وجود خبری از گروه های رسمی و تأیید شده در فیس نما نیست و به نظر می رسد نسبت به 

 .بر محتوای آنها صورت می گیردسایر شبکه های اجتماعی، مدیریت کمتری 

اما گروه ها در هم میهن چگونه اند؟ اگر فروم هم میهن را در نظر نگیریم، پاتوق های گفتگوی آن به 

 .دو دسته گروه ها و بخش سوال و جواب )مثل فیس نما( تقسیم بندی می شوند

اب آن هم به پویایی تعداد گروه ها در هم میهن، نسبت به فیس نما کمتر بوده و بخش سوال و جو

 .فیس نما یا کلوب نیست، از این رو مدیریت محتوای آن آسان تر از رقبایش انجام می پذیرد

هم میهن نسبت به فیس نما و کلوب از جامعه آماری کوچکتری برخوردار است. بنابراین گستردگی 

 .سالیق و تفاوت نظرات کاربران دو رقیب دیگر را در آن نخواهید یافت

 ات، درآمدزایی و سیستم امتیازاتتبلیغ

 اقتصاد هر وبسایت اینترنتی، بر پایه تبلیغات استوار است. از این رو هر سه شبکه اجتماعی ایرانی مورد

 .بحث، روش های خاصی را برای تأمین هزینه های خود در پیش گرفته اند
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اده است. انواع تبلیغات در میان این سه مجموعه، فیس نما بیشترین تبلیغات را به خود اختصاص د

کلیکی و پاپ آپ های گوناگون را می توانید در این شبکه اجتماعی ببینید و تنها وبسایتی است که 

 .درآمد زایی برای کاربران را جزو امکانات خود قرار داده

 

البته واضح است که کسب درآمد، از اهداف فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی نیست. با این حال 

یس نما به منظور جلب مخاطب و ایجاد انگیزه، چنین امکانی را برای کاربرانش در نظر گرفته است. ف

همین عامل در کنار سیستم امتیازی موجب شده که نتوان عملکرد آن را در سطح کامال حرفه ای 

 .توصیف نمود

ریال به  20کسب درآمد در فیس نما بدین صورت است که با کلیک روی هر پاپ آپ تبلیغاتی، 

حساب شما افزوده می گردد. اگر این پاپ آپ تبلیغاتی متعلق به وبسایت شما باشد، با کلیک سایر 

کاربران این مبالغ در حساب کاربری شما جمع آوری شده و وقتی به ده هزار تومان رسید، می توانید 

 .آن را از فیس نما برداشت کنید

کسب شده تان را صرف خرید افزونه هایی مثل نمایش  اگر تمایل داشته باشید، می توانید درآمد

امضا در گروه ها، حذف تبلیغات یا فعال کردن سیستم نقل قول کنید؛ مواردی که نه تنها قیمت های 

غیر منطقی دارند بلکه بیشتر مناسب تاالرهای گفتگوی چند هزار نفری اند تا یک شبکه اجتماعی 

 .میلیونی

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://1mirza.com/


رنت ایران و جهانینتغول های ا 227   http://1mirza.com 

 

امتیازی مشابه تاالرهای گفتگو در فیس نما گنجانده شده است. هر روز عالوه بر این، نوعی سیستم 

که به فیس نما وارد شوید، با مراجعه به صفحه "حضور و غیاب" می توانید به امتیاز کاربری خود در 

فیس نما بیفزایید. شرکت در قرعه کشی و اعالم کاربر برنده هم از بخش های هیجان انگیز فیس 

 !به فعالیت در آن تشویق کندنماست تا شما را 

خوشبختانه در کلوب خبری از تبلیغات کلیکی یا سیستم حضور و غیاب نیست! با این وجود دسترسی 

به برخی از امکانات از طریق افزایش اعتبار کوروب )واحد پول رایج در کلوب( امکان پذیر خواهد 

 .بود

از پروفایل شما، بازدیدکنندگان کلوب ها و  این امکانات عبارتند از مشاهده آخرین بازدید کنندگان

آگاهی از آخرین الگین کاربران. ضمنا برای ایجاد هر گروه یا رسانه در کلوب هم ملزم به پرداخت 

 .هزار تومانی هستید که یازده هزار تومان از فیس نما گران تر است 16هزینه 

م منطقی به نظر نمی رسند. چند نفر اما قیمت های در نظر گرفته شده برای این سرویس ها چندان ه

را می شناسید که حاضرند برای مشاهده آخرین بازدیدکنندگان پروفایل خود، سه هزار تومان را برای 

 یک بازه زمانی بیست روزه پرداخت کنند؟

 

عالوه بر این، بدون استفاده از آنها نیز خللی در فعالیت شما در شبکه کلوب به وجود نخواهد آمد. 

 .راین استفاده از این موارد سلیقه ای بوده و به هیچ وجه ضروری نیستبناب
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هم میهن تاکنون هیچ کدام از امکاناتش را برای کاربران پولی نکرده و منبع درآمد خود را تنها به 

تبلیغات محدود نموده است. تبلیغات کلیکی، مواردی هستند که از طرفی موجب کسب درآمد هم 

 .دیگر، امتیاز شما را در این شبکه اجتماعی باالتر می برندمیهن شده و از سوی 

مواردی همانند فعالیت در گروه های مختلف، کلیک روی تبلیغات، بازنشر پست های دیگران و غیره 

 .امتیاز شما را در این شبکه اجتماعی افزایش خواهند داد

بران محبوب هم میهن است؛ چیزی تنها فایده این افزایش امتیاز برای شما، قرارگیری در فهرست کار

که بیشتر در سیستم فروم مرسوم است تا یک شبکه اجتماعی. با این حال شکی نیست که در زمینه 

 .تشویق کاربران عاشق شهرت عاملی موثر محسوب می شود

 حریم خصوصی و امنیت کاربران

ضای سایبری تبدیل مسأله حریم خصوصی در سال های اخیر، به یکی از حساس ترین موضوعات در ف

شده است. از این رو شایسته است پیش از ورود به هر گونه شبکه اجتماعی، از وضعیت حریم شخصی 

 .و میزان امنیت فعالیت در آن اطمینان حاصل کنید

هک شدن فیس نما و لو رفتن اطالعات میلیون ها نفر از کاربرانش، ضربه بزرگی بر پیکره آن وارد 

( پابرجاست و در روند 403وز هم اثرات آن )از جمله مواجهه مکرر با ارور نمود؛ ضربه ای که هن

 .کاری آن خلل ایجاد کرده است
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البته این هک شدن را نمی توان دلیل محکمی برای عدم اعتماد به فیس نما دانست؛ چرا که غول 

 .ندهایی همچون مایکروسافت، سونی و اپل نیز تاکنون بارها گرفتار چنین مسائلی شده ا

با این حال روی کاغذ، فیس نما بر خالف سایر هم قطاران خود تجربه هک شدن را در کارنامه دارد 

 .و در حال حاضر نیز با مشکالت امنیتی رو به روست

 

در هر سه شبکه اجتماعی مورد بحث، همانند سیستم حاکم بر تاالرهای گفتگو، از تنظیمات حریم 

تان می توانید پروفایل کاربری خود را در معرض دید عموم قرار  شخصی برخوردارید و بسته به تمایل

 .داده یا مشاهده آن ها را محدود به خود یا لیست دوستانتان کنید

البته باید بگوییم که بر خالف فیسبوک، در کلیه این شبکه های اجتماعی قادر نخواهید بود که وضعیت 

 .یدنمایش پست هایتان را به صورت جداگانه تغییر ده

کلوب در زمینه تأمین امنیت کاربران یک قدم جلوتر از سایر رقباست. با ترسیم یک نقاشی امنیتی در 

کلوب، می توانید هنگام فراموش کردن رمز عبور یا هک شدن احتمالی، حساب کاربری تان را ساده 

 .تر از فیس نما و هم میهن بازیابی کنید

مشاهده کردید، کافیست با کلیک روی دکمه گزارش، اگر پست خالف عرف یا آزاردهنده ای نیز 

مدیران سایت را از وجود آنها مطلع کنید تا در اولین فرصت به بررسی آن بپردازند. در این زمینه، 

 .سیستم گزارش تخلف در کلوب نسبت به سایر رقبا سازمان یافته تر و منظم تر است
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 مسائل و مشکالت فنی

انات تقریبا خوبی برای کاربرانشان مهیا کرده اند. با این حال هر سه وبسایت در حد خود، امک

عملکردشان خالی از عیب نیست و گاهی مشکالت فنی و مدیریتی عجیب و غریبی را در آنها می 

 .یابید

کلوب به دلیل بهره گیری از سرورهای قدرتمند، مدیریت بهتر و سیستم پشتیبانی سازمان یافته تر، 

کمتری نسبت به رقبایش رو به روست. با این حال شرایط در هم میهن به خوبی با مشکالت به مراتب 

 .کلوب نیست

اوال هم میهن شدیدا به تاالرهای گفتگویش وابسته است. به طور مثال، برای ارسال و دریافت پیام 

های خصوصی باید از طریق تاالرهای گفتگو اقدام کنید و صفحه ای مجزا برای انجام این کار در 

الب شبکه اجتماعی در نظر گرفته نشده. عالوه بر این، امکان ارسال ویدئو هنوز در هم میهن میسر ق

 .نیست و باگهای عجیبی را در آن مشاهده خواهید کرد

 

گاهی در این شبکه اجتماعی ممکن است از طرف حساب کاربری خود، درخواستی برای گفتگوی 

کردن موارد الیک شده را در این  Unlike ه امکانزنده دریافت کنید! و از همه عجیب تر اینک

مجموعه ندارید. از این رو می توان گفت که هم میهن تا رسیدن به ثبات کافی، راه درازی را در پیش 

 .دارد
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در فیس نما نیز کم و بیش با چنین مشکالتی مواجهید که اکثر آنها به طراحی و بی نظمی قالبش باز 

پیام جدیدی دریافت نکنید، نمی توانید با کلیک روی آیکون پیام ها در  می گردند. به طور مثال تا

 .نوار اعالن، اینباکس خود را باز کنید

یا اینکه گزینه ای برای خروج مستقیم از شبکه اجتماعی در باالی صفحه در نظر گرفته نشده و برای 

 .این منظور، می بایست هر دفعه به منوی خانه مراجعه کنید

 .ر کلی نسبت به هم میهن، مشکالت فنی کمتری را در فیس نما مشاهده خواهید نموداما به طو

 مرور در موبایل و تبلت

در روزگاری که گجت های هوشمند جایگزین رایانه های رومیزی شده اند، عرضه اپلیکیشن های 

ما نه فیس اختصاصی برای دسترسی به شبکه های اجتماعی از طریق این ابزارها ضرورت پیدا کرده. ا

نما و نه هم میهن و کلوب تاکنون اپلیکیشنی را بدین منظور برای تلفن های هوشمند عرضه نکرده 

 .اند

با این حال در میان این سه شبکه اجتماعی، تنها فیس نماست که نمایش وبسایت را برای مرورگرهای 

 .اهده خواهید کردموبایل بهینه سازی نکرده و با وارد کردن آدرس، نسخه دسکتاپ آن را مش

در صورتی که کلوب و هم میهن را می توانید به راحتی با مرورگری همچون کروم در گجت هایتان 

مشاهده کنید، که البته کلوب عملکرد به مراتب بهتری را در مقایسه با هم میهن به نمایش خواهد 

 .گذاشت
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شک عملکرد کلوب در دستگاه  چه از لحاظ سرعت بارگزاری و چه از لحاظ بهینه سازی قالب، بدون

 .های موبایل بهتر است و پس از آن هم میهن قرار دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذر کرد

 جمع بندی 

 

فیسبوک یک شبکه اجتماعی بین المللی است، از این رو نمی توانیم سه وبسایت یادشده را از لحاظ 

گر صرفا به مقایسه امکانات این سه شبکه اجتماعی با محتوی و اثرگذاری با آن مقایسه کنیم. اما ا

فیسبوک بپردازیم، متوجه خواهیم شد که وبسایت های وطنی راه درازی را تا رسیدن به امکانات 

 .نمونه های مشابه خارجی و پر کردن خالء ها پیش رو خواهند داشت

فراهم نمودن تغییر وضعیت  اضافه شدن امکان تگ کردن افراد در تصاویر، قابلیت تشکیل کنفرانس،

نمایش برای هر پست، افزودن پالگین ها، بازی ها و اپلیکیشن های اختصاصی از مواردی هستند که 

 .می توانند تجربه کاربران را از فعالیت در این سه شبکه اجتماعی لذت بخش تر از گذشته کنند

شبکه اجتماعی را از لحاظ محتوا و اما فارغ از مقایسه با نمونه های خارجی، اگر بخواهیم این سه 

 .امکانات رده بندی کنیم، مطمئنا کلوب چند قدم جلوتر از دو رقیبش خواهد ایستاد

با سابقه ترین شبکه اجتماعی ایرانی، هم در مدیریت محتوی و هم در رعایت قالب یک شبکه 

از محلی برای وقت گذرانی اجتماعی، برتر از سایر رقبا عمل کرده و با داشتن گروه های رسمی به غیر 

 .و دوست یابی، تریبون مناسبی برای اطالع رسانی و انتشار اخبار نهادهای رسمی است
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ضمن اینکه با توجه به جامعه آماری بزرگتر، امکان یافتن دوستان قدیمی تان در کلوب بیشتر خواهد 

ی و یا محل بحث و گفتگو بود. در مقابل، فیس نما و هم میهن نیز در زمینه هایی همچون دوست یاب

 .جای مناسبی به نظر می رسند

با این وجود، خروج کامل از قالب یک تاالر گفتگو، استفاده کمتر از تبلیغات و حرکت به سوی رسمی 

 .تر شدن می تواند به پیشرفت این دو مجموعه کمک کند

یشتر، می توان در در نهایت می توان گفت که در صورت تکمیل امکانات و فراهم کردن مزایای ب

آینده ای نه چندان دور انتظار استقبال گسترده تری را از شبکه های اجتماعی ایرانی داشت. از شما 

خوانندگان محترم دیجیاتو نیز دعوت می کنیم تا نقطه نظرات خود را در مورد این سه شبکه اجتماعی 

 ایرانی با ما در میان بگذارید.
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 نت برگ

 

کار نوین ایرانیان است که تحت عنوان وزیر مجموعه های تجاری هولدینگ کسب نت برگ یکی از

، به مدیریت عاملی آقای علیرضا صادقیان فعالیت ۴۰۹۴۲۶شرکت سهامی خاص و با شماره ثبت 

آغاز نمود. حوزۀ فعالیت نت برگ، ارائه خدمات و محصوالت شرکت های ۱۳۹۰خود را از سال 

 .است NetBarg.com ین، روی وب آدرستجاری تراز اول بصورت آنال

 

نت برگ درصدد است تا با بکارگیری شیوه های نوین تبلیغاتی و استفاده از قدرت خرید گروهی، در 

حوزه خرید روشی را رواج دهد که از یک سو برای صاحبان کاالها و خدمات سودآور باشد، و از 

یی داشته باشد؛ ارائه روشی که در آن سوی دیگر برای مشتریان و خریداران صرفۀ اقتصادی باال

 .خریدار و فروشنده به یک اندازه سود می برند

 

فارغ از تشریفات، عناوین شغلی و مراتب سازمانی، نت برگ متشکل از متخصصان و کارشناسان 

صورت است. نت برگ با تمرکز بر روی یک کاال یا سرویس به IT حوزه تجارت الکترونیک، مدیریت و
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کند و هم با استفاده از قدرت خرید گروهی، هم فرایند انتخاب را برای کاربران آسان می روزانه،

 .نظر نمودتوان از خرید آن صرفکند که به سختی مینظر را به قیمتی عرضه میکاالی مورد

با استفاده از این روش، همه روزه پیشنهادات متنوعی از انواع کاالها، خدمات، تفریحات و 

توانند با استفاده از گیرد که خریداران میای تازه و جذاب روی سایت نت برگ قرار میهسرگرمی

 .یژه را خریداری کننددرصدی، این پیشنهادات و 99تا  40های تخفیف

توجه: نت برگ تنها برند ثبت شده توسط شرکت کسب و کار نوین ایرانیان است و این شرکت با هیچ 

 .ان سایت دیگری فعالیت نداردسایت تخفیف دیگر و یا با عنو

 نت برگ چگونه کار می کند ؟

های تراز اول در کارونت برگ یک شرکت تجارت الکترونیک است که با مذاکره و شراکت با کسب

طور روزانه پیشنهادهای جالب و جذابی از کاالها و  سطح شهر و استفاده از قدرت خرید گروهی به

 .دهدسایت خود قرار میدرصد را روی وب 90ا ت 40های خدمات مختلف با تخفیف

 :رای استفاده از این پیشنهادات استثنایی کافی است مراحل ساده زیر را انجام دهید

 دریافت نت برگ .1

جهت گرفتن اشتراک در نت برگ در قسمت اشتراک، ایمیل خود و در قسمت انتخاب شهر، نام شهر 

 .ات نت برگ روزانه به ایمیل شما فرستاده شودمورد نظر را وارد کنید تا تمام پیشنهاد
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العاده ما را از دست صورت روزانه، مطمئن شوید پیشنهادات فوقبا چک کردن ایمیل خود به

گیرد. هنگامی که نت برگ دهید، زیرا هر پیشنهاد تنها برای مدت محدودی روی سایت قرار مینمی

برگ سر بزنید تا در جریان جزئیات بیشتر خرید خاصی نظر شما را به خود جلب کرد، به سایت نت 

ایم مطلوب شما بود، با عضویت در که همه چیز همانطور که ما تالش کردهقرار بگیرید و در صورتی

 .سایت نت برگ آن را خریداری کنید

 به اشتراک گذاشتن نت برگ .2 

ستند. پس با استفاده از ایمیل، تر هدوستان استفاده شوند لذت بخشها معموال اگر به همراه نت برگ 

پیام کوتاه رایگان که از طرف سایت نت برگ در اختیار شما قرار داده  3شبکه های اجتماعی و  

شود و البته دنیای مجازی اینترنت، دوستان و آشنایان خود را در جریان قرار دهید تا آنان نیز می

 .بتوانند از این فرصت استثنایی استفاده کنند

 گذراندن با نت برگ خوش .3

در اختیار شما قرار می  یک ایمیل پس از خرید،رسید نت برگ خریداری شده کد خرید در قالب

گیرد. همچنین این فایل از طریق پروفایل شما در سایت نت برگ نیز قابل دسترسی است. شما طی 

رائه یک پرینت از مدت اعتباری که روی نت برگ دریافتی درج شده است، با به همراه داشتن و ا

برگ لذت توانید از پیشنهاد و قیمت باورنکردنی نت فایل ارسالی و یا ارائه کدهای اختصاصی، می
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ببرید. پس خوش بگذرانید و از لحظات خوش و زیبا و تجربه جالبی که با خرید نت برگ به دست 

 .اید، عکس بگیرید و با ارسال آن از ما جایزه بگیریدآورده
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 زود فود

 

زودفود، فرهنگ جدید سفارش غذاست که برای اولین بار در ایران معرفی و اجرا شده است. سفارش 

اندازی زودفود تنها یک رویا بود و کمتر کسی از مزایای آن خبر اینترنتی غذا در ایران تا قبل از راه

ران زیادی نیز بین مردم به واقعیت تبدیل شد و در این مدت طرفدا ۱۳۸۸داشت. این رویا در سال 

سایت ایرانی است که سفارش اینترنتی غذا را برای مردم ایران پیدا کرده است. زودفود اولین وب

ها ایران به ارمغان آورده است و امکانات متعددی به منظور راحتی هر چه بیشتر مردم و رستوران

توانند به راحتی غذای مورد ان ما میتدارک دیده و روز به روز بر این امکانات خواهد افزود. کاربر

نظر خود را انتخاب کرده و یکی از سه روش پرداخت را تعیین و در نهایت غذای خود را تحویل 

 .بگیرند

جویی در وقت و هزینه در اختیار کاربران خود زودفود امکانات متفاوت و مطلوبی را به منظور صرفه

 :شی از این امکانات به شرح زیر اشاره نمودقرار می دهد. عالوه بر این می توان به بخ

 فود، نظیر غذاها اعم از ایرانی، سنتی، فرنگی، چینی، دریایی، ایتالیایی، مغولی، فستتنوع بی

 ... گیاهی، رژیمی و
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 های پرداخت متنوع )حضوری، اعتباری و آنالین(روش 

 ر، غذای مورد عالقه اس نوع رستوران، منطقه مورد نظهای گوناگون جستجوی غذا بر اسروش

 ... و

 خصی افرادهای مورد عالقه در پروفایل شامکان اضافه نمودن رستوران 

 هایکسان بودن قیمت منوها در سایت زودفود با رستوران 

 های مختلفتخفیف بر روی غذاهای رستوران 

 های مختلفهای زودفود در مناسبتشرکت در کمپین 

 با نظرات کاربران های جدید متناسباضافه کردن رستوران 

 ها و عکس غذاهامشاهده منوی به روز رستوران 

 های جدیدآگاهی از رستوران 
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 د.و سربلند باشیموفق 
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