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2017 yılında Twitter Türkiye’de en çok
konuşulan başlıklar
2017 yılında Türkiye’de en çok Beşiktaş konuşulurken en çok bahsi geçirilen hesap 11.7 milyon takipçiye sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a ait resmi hesap @RT_Erdogan oldu.
2017’de Türkiye’de en çok konuşulan ilk 5 hesap
1-RT_Erdogan
2-TC_Basbakan
3-tcbestepe
4-DrRecepAkdag
5-naci_agbal
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2017’de Türkiye’de en çok konuşulan ilk 5 hashtag
1-Beşiktaş
2-Kısmetse Olur
3-Seçkin Özdemir
4-Türkiye
5-Elçin Sangu

2017’de Instagram’da en çok paylaşılanlar
2017’de Instagram’da en fazla fotoğrafı paylaşılan
şehir New York olurken, İstanbul da 9’uncu sırada
yer aldı. 2017’yi en fazla takipçiyle kapatan ilk üç
ünlü Selena Gomez, Ariana Grande ve Christiano
Ronaldo oldu.
2017’nin en popüler hastag’leri:
#love
#fashion
#photooftheday
#photography
#art
#beautiful
#travel
#happy
#nature
#picoftheday
Kaynak

2017’de Instagram
Hikayelerde en sık
kullanılan yüz filtreleri:
Köpek
Tavşan
Koala
Dahi
Aşk

Yapay zekâ, okuduğunu anlama konusunda
insanları geçti
Alibaba tarafından geliştirilen yapay zekâ, okuma testinde ilk kez
insanlardan yüksek puan alan yazılım oldu.

Alibaba ve Microsoft tarafından geliştirilen yapay zekâ programları
okuduğunu anlama testinde insanları geçti. Alibaba tarafından yapılan
açıklamada, “İlk kez böyle bir testte makinenin insanları geçtiğini gördük.”
dedi. Stanford’daki yapay zekâ uzmanları tarafından bilgisayarların artan
okuma yeteneklerinin ölçüldüğü testte insanların aldığı puanı ilk geçebilen
yazılım Alibaba’nınki oldu.
Alibaba’nın derin sinir ağı modeli, 11 Ocak’ta 82.44 puan aldı ve 82,304
puan alan insan rakibini geçti. Bir gün sonra, Microsoft’un yapay
zekâsı 82.650’den fazla puan alarak insan rakibini yendi.
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Apple Shazam’ı satın aldı.
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Facebook, Haber Kaynağında büyük bir
değişikliğe gidiyor
Zuckerberg, Facebook’ta paylaştığı yazısında 2018 yılı itibariyle
Facebook’ta köklü değişikliklere gidileceğinin haberini verdi.
Zuckerberg, “…ürün ekiplerinin hedefini, kullanıcıların en çok ilgisini
çekecek içerikleri sunmaktan, daha fazla sosyal etkileşime girilebilecek
içerikleri sunmaya değiştiriyorum…” diyerek yeni rotasını da belirtiyor.
Araştırmalar gösteriyor ki sosyal medyayı sevdiklerimizle iletişimde kalmak
için kullandığımız takdirde kendimizi daha iyi hissediyoruz. Facebook da bu
araştırmaların sonucu olarak haber akışında bu değişimlere gittiğini
söylüyor.
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Facebook, Haber Kaynağında büyük bir
değişikliğe gidiyor,devamı
Bu yeni güncelleme ve sonrasında gelecek olan diğer güncellemelerden en
çok etkilenecek olan elbette sayfalar olacak. Birçok sayfanın etkileşiminde
ciddi düşüşler bekleniyor. Bilhassa kullanıcıların yorum yazmadığı ya da
ifade bırakmadığı içeriklerin görülme ihtimali çok daha fazla düşüş
yaşayacak.
Sayfalar bu erişimde yaşayacakları düşüşün önüne geçmek için ya daha
kaliteli içerikler üretecekler ya da sponsorlu gönderilere güvenmek
durumunda kalacaklar. Zaten birkaç senedir sayfaların erişimi giderek
düşüyor ve sponsorlu içerikler günden güne zorunluluk haline geliyordu. Bu
son güncelleme ile Facebook’un bu noktadaki duruşu netleşmiş oldu.
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg’in, kendi hesabından Facebook'un
Haber Kaynağı sıralamasındaki değişimi duyurduğu gönderimi, kendisine
3.3 milyar dolara mâloldu.
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Facebook Watch'a 2018'in İlk Dizisi Geliyor!

Geçen sene Facebook, Netflix ve YouTube rakibi olacak olan
Facebook Watch için 2018'de orijinal içeriklere 1 milyar dolar
yatırım yapacağını açıklamıştı. Sosyal ağ sözünde durdu ve
senenin ilk yeni dizisini Blumhouse Productions (Get Out,
Purge) ve HBO'dan True Blood'un arkasındaki iki anahtar kişi
ile işbirliği ile çıkaracak.
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Instagram’da Hashtag Takip Etme Özelliği
Yayında!
Instagram’da hashtag takip etme dönemi başladı.
Artık hashtag’leri takip ederek istenen fotoğrafları, videoları
ve kişiler kolaylıkla keşfediliyor.
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Instagram’dan Mesajlaşma Uygulaması:
Direct from Instagram!
Facebook’un Messenger‘ı ayrı bir uygulama olarak
konumlandırdığı gibi Instagram da direkt mesajlar için ayrı bir
uygulama
yayınladı.
Böylece
Instagram’ı
sadece
mesajlaşmak için kullanan kullanıcılar rahat etmiş oldu. Şu an
dünyada sadece 6 ülkede test edilen Direct from Instagram
uygulaması Türkiye’nin yanında Uruguay, Şili, İtalya, Portekiz
ve İsrail’de de kullanılabiliyor.
Uygulamayı indiren kullanıcılar Instagram hesaplarıyla giriş
yaptıktan sonra fotoğraf, Boomerang ve video içeriklerini çok
daha hızlı şekilde oluşturup paylaşabilecekler.
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YouTube kanalları için reklam gösterimi
zorlaşıyor
YouTube kanallarının reklam gösterebilmesi ve YouTube İş
Ortağı Programı’na dahil olabilmesi için toplam 10 bin
görüntülemeye ulaşması gerekiyordu

Alınan yeni kararlarla birlikte 10 bin görüntüleme zorunluluğunu
kaldıran YouTube, platformunun kötü oyuncuların varlık
gösteremediği bir yer olmasını garantileme konusundaki
çalışmalarına devam ediyor. Bugünden itibaren yeni kanalların
reklam alabilmek için 1000 aboneye ve son 12 ay içinde 4 bin
saat izlenme süresine sahip olması gerekecek.
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LinkedIn kampanyası ile Mercedes-Benz
GLA satıldı
LinkedIn Lead Gen Forms lansmanında Mercedes-Benz GLA
satışı gerçekleşti.
Mercedes-Benz’in lansman partneri olduğu LinkedIn’in yeni
reklam ürünü Lead Gen Forms’da farklı sonuçlar elde edildi.
LinkedIn Türkiye yetkili reklam satış partneri AdColony’nin
LinkedIn Lead Gen aracılığı ile topladığı formlar sonrası
bir Mercedes-Benz GLA satışı gerçekleşti.
Gerçekleşen otomobil satışı ile Mercedes-Benz, yaptığı
LinkedIn medya harcaması karşılığında (ROI) %375,5 yatırım
getirisi sağladı.
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Google Chrome, reklamları engellemeye
başlayacak
Google, geçtiğimiz Haziran ayında Chrome’un gösterdiği rahatsız
edici
reklamlarını
göstermeyi
durduracağını
belirtmişti.
VentureBeat sitesinde yer alan habere göre, Chrome 15 Şubat
2018’den itibaren rahatsız edici reklamları engellemeye
başlayacak.
Google, Daha İyi Reklamlar Koalisyonu tarafından belirlenen
standartlar çerçevesince rahatsız edici reklamları artık
kullanıcılara göstermeyecek. Videoyu otomatik olarak oynatan
reklamlar, tam sayfa reklam içerikleri, kapanıp açılan reklamlar
gösterilmeyecek.
Google Chrome reklam engelleme aracı, kullanıcıları internetteki
rahatsız edici reklamlardan kurtarmayı amaçlıyor.
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