( YouTubeيوتيوب) املوقع الأ�شهر على م�ستوى العامل
يف عر�ض مقاطع الفيديو املتنوعة واخلا�صة مبختلف
تنوعا يف
االجتاهات واالهتمامات  ..يعترب هو الأكرث
ً
عر�ض مقاطع الفيديو على الإطالق بل � ً
أي�ضا هو الأكرث
�رسعة يف مالحقة الأحداث الآنية وقد حتقق ذلك بفعل
انت�شاره وجناحه.
ت�أ�س�س موقع يوتيوب يف �شباط  /فرباير  ،2005ويحتل
املوقع املركز الأول بال منازع يف عر�ض الفيديو على
�شبكة الإنرتنت ،وميثل املق�صد الأول لكل راغبي م�شاهدة
�أفالم الفيديو الأ�صلية يف جميع �أنحاء العامل من خالل
�شبكة الإنرتنت ،بل وهو امل�صدر لقائمة م�شاركة مقاطع
الفيديو على �شبكة الإنرتنت ،يوتيوب يتيح جلميع
مت�صفحي الإنرتنت تبادل وحتميل مقاطع الفيديو
ب�سهولة عرب ال�شبكة العنكبوتية و� ً
أي�ضا الأجهزة النقالة
والربيد الإلكرتوين.
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من خالل هذا املوقع ميكن للجميع م�شاهدة مقاطع الفيديو
اخلا�صة مبختلف االجتاهات واالهتمامات والهوايات
وميكننا االطالع �أول ب�أول على الأحداث الراهنة وذلك
دون تزوير �أو التواء يف الوقائع ،هناك الكثري من الب�رش
ميكنهم التقاط وت�سجيل عدد من اللحظات اخلا�صة
والنادرة فظهر موقع يوتيوب ليمكنهم من البث ال�رسيع
وميكن الباقي من م�شاهدة هذه اللحظات النادرة.
تلقى موقع يوتيوب متويال من �سيكويا كابيتال يف
ت�رشين الثاين  /نوفمرب  2005وبد�أ العمل به ر�سميا يف
وقت الحق من �شهر كانون الأول  /دي�سمرب من نف�س
العام.
ت�شاد هرييل و�ستيف ت�شني تقدما لي�صبحا �أول �أع�ضاء
فريق �إدارة يوتيوب ،حاليا هما مبثابة امل�س�ؤول
التنفيذي الأول ورئي�س تقنية املعلومات على التوايل.
يف ت�رشين الثاين  /نوفمرب  2006ويف غ�ضون عام

من انطالق موقع يوتيوب مت
�رشا�ؤه من قبل �رشكة جوجل يف
واحدة من �أكرث عمليات اال�ستحواذ
�شهرة حتى الآن ،وهي �صفقة هزت
عامل الكمبيوتر منذ عامني وكان
مقدار ال�صفقة  1.65بليون دوالر.
�أقامت يوتيوب عمليات �رشاكة مع
العديد من �رشكات بث املحتويات مثل
�سي بي �أ�س ،بي بي �سي ،املجموعة
املو�سيقية العاملية ،جمموعة �سوين
املو�سيقية ،جمموعة وارنر ميوزيك،
�إن بي �آي ،القناة �صندان�س ،وغريها
الكثري.
تتنوع حمتويات موقع يوتيوب
وتعر�ض جلميع االهتمامات ال�سيا�سية
والريا�ضية والفنية والرتفيهية والنادرة
وغريها الكثري ،ولكن لذلك خماطر
كثرية لأن لكل هذه املواد حقوق ن�رش
وتوزيع.
حقوق امللكية ملحتويات املوقع
يوتيوب و�ضعت جمموعة من القواعد
املتقدمة وال�سيا�سات لتتمكن من �إدارة
املحتويات وذلك للحفاظ على حقوق
الت�أليف والن�رش و�إعطاء �إمكانية �إدارة
هذه املحتويات لأ�صحابها وتويف لهم
حقوق ال�سيطرة عليها ،حيث �إن �إدارة
املوقع توفر حلوال لإدارة املحتويات
لأ�صحاب احلقوق من جميع الأحجام
يف خمتلف �أنحاء العامل  ،وتوفر
الأدوات الالزمة لتلبية االحتياجات
اخلا�صة ملختلف �أ�صحاب احلقوق.
حقوق ملكية الربامج
للحفاظ على حقوق الت�أليف يتم
تقدمي طلب �إىل موقع يوتيوب
للإ�رساع يف التحقيق حول �إزالة
املحتويات املخالفة ،وموقع يوتيوب
ملتزم بامل�ساعدة يف العثور على
�أ�صحاب حقوق الت�أليف والن�رش،
و�إزالة حمتوى االنتهاك املزعوم

من على املوقع ،ولهذا الغر�ض مت
�إن�شاء ق�سم حقوق الطبع والن�رش
والتحقق ك�أداة ت�ساعد �أ�صحاب
حقوق الت�أليف والن�رش للبحث عن
املواد التي يعتقدون �أنها تنتهك،
واملوقع يقدم معلومات منا�سبة
ت�سمح بتحديد مكان تلك املواد ،مت
ت�صميم هذه الأداة حلقوق امل�ؤلف
وخا�صة بني ال�رشكات القاب�ضة
واملتعددة لق�ضية �إزالة
الطلبات غري امل�رشوعة،
وميكن الت�أكد من هذه
اخلطوات من خالل
املوقع ذاته من خالل
الو�صلة التالية
w w w .
youtube.
com/ t/
_copyright
program
ق
حقو
امللكية للمواد
ا مل�سمو عة
واملرئية
تعترب هذه
تعقيدا،
املواد هي الأكرث
ً
وذلك الرتفاع حجم
االحتياجات اخلا�صة
بت�أكيد حقوق الت�أليف
والن�رش ،ولذلك قبل
ن�رش هذه املواد البد
من الت�أكد التام من معرفة هوية
املواد املعرو�ضة ومعرفة هوية
�أ�صحاب هذه احلقوق.
وملعرفة املزيد عن حقوق امللكية
والقواعد اخلا�صة مبوقع يوتيوب
ميكن زيارة الو�صلة التالية
http: / / www. youtube. com/ t/
content_management
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احذر من ن�شر مواد على الإنرتنت ال
متتلك حقوق ملكيتها .
ال ت�ضع معلوماتك ال�شخ�صية على
الإنرتنت (ما ت�ضعه ال ميكن �أن
ت�سرتجعه)

