بازار فن آوري

مترجم :آذر رحمتي زاده

ديوارهاي خود را با اين کاغذ ديواريها چراغاني کنيد!

ها ي ديجيتالي کاغذي
روزنامه
ها و نشريات مختلف در عصر ديجيتال
آينده روزنامه
از ديدگاه بين الملل���ي و اجتماعي و
اي در ح���ال تغيير
حرفه
است.از زمان ظهور
اينترنت ،ابزار
ا ر تبا ط���ا ت
ب���ه ط���ور
گس���تردهاي
گسترش يافته
و دني���اي اخبار و
روزنامه نگاري را با
هاي جديدي
چالش
مواجه ساخته است ،و
شود و از
 Lروش���ن مي
از طرف ديگر شنوندگان  اين کاغذ ديواريهاي بس���يار زيبا و رويايي با نور پر زرق و برق ED
خواهيد لمس کنيد
يا خوانندگان اخبار هر روز درخششي ظريف و شيک بر خوردارند .کافي است هر کجاي آنرا که مي
اي از 22
در پي روشهاي جديد براي اطالع رساني ميباشند .سبک نوشتن و محتوا در مقاالت چاپي تا آن مکان نوراني ش���ود .تصاوير پس زمينه آنها روشن است و هم اکنون مجموعه
تغيير زيادي يافته است.مطالب وب سايتهاي آنالين و تبليغات بسيار کوتاهند .اما هم اکنون طرح منحصر به فرد از اين کاغذها در دسترس عموم قرار گرفته است.
هاي ديجيتالي جديد که کاغذي هم مي
ها و مجله
روزنامه
ها ميتوانيد از آبشار نياگارا گرفته تا مناظر زيباي چين ،تايلند و موزهها
باشند و مانند روزنامههاي معمولي با اين کاغذ ديواري
کاغذي تاه هم ميش���وند ،که در واقع يک کامپيوتر ميباش���ند ،به بازار آمدهاند تا اخبار و و يا هر جاي ديگر را به خانه خود آوريد و از ديدن آنها لذت ببريد و حس بودن در آن مکانها
خواندنيها را هر چه س���ريعتر به اطالع دوستداران برساند .اين رسانهها به ما اطالعات را به را در خانه خود تجربه کنيد.
هاي وب الگي آن به خوانندگان اين امکان را
دهند .سيس���تم
صورت صوت و تصوير ارائه مي
ميده���د تا در مورد خبر اظهار نظر کنند و نظرات خود را با خوانندگان ديگر در فيس بوک،
توييتر و پينترس���ت با دکمههايي که در پايين آن مقاله اس���ت به اشتراک بگذارند و يا به
توسط تلفن همراه خود خبر ديگري را به اطالع ديگران برسانند .اغلب "روزنامه نگاران بايد
هاي ديجيتالي به
مهارتهاي جديدي را در اختيار بگيرند تا بتوانند کار خود را با اين رس���انه
نحو احسن به انجام برسانند.
خبرهاي آنالين و سيستمهاي نوشتاري آن مخصوصاً وبالگ نويسي ،رسانهها حتي مخاطبان
گيرد و مخاطبان حق اعتراض و اظهار نظر پيدا ميکنند چيزي که
ناراضي را هم درب���ر مي
براي روزنامه نگاري س���نتي امکان پذير نيست .اين شيوه از رسانه براي شيوه کهن خطري
اي
گردد بلکه برعکس مکمل آن است .عصر ديجيتال تغييرات قابل مالحظه
محس���وب نمي
هاي
را در ارتباط با اخبار و ارتباطات آنها به وجود آورده است .جريان به طور ناگزير از رسانه
قديمي به س���مت اينترنت حرکت ميکند ،نيرويي که رسانهها نميتوانند آنرا کنترل کنند!

آموزش به روش3D


Virtual Reality" ويرچوئ���ل ريليتي ،يا "واقعيت مجازي" به کمک آموزش و پرورش
"
آمده است.آموزش و پرورش نياز به اصالح و حتي بهتر شدن و حتي درمان دارد .در هر زمان
جوامع نياز به پزشک ،مهندس ،معلم،و غيره دارند که در کار خود بسيار خبره باشند.
توانيم افراد خبره تري را تربيت کنيم؟ جواب اين سؤال استفاده از ابزارهاي
پس چگونه مي
سه بعدي آموزشي يعني آموزش سه بعدي است تا دانش آموزان و دانشجويان بتوانند بطور
عملي درسهاي خود را ياد بگيرند.براي مثال اين ابزارها کمک ميکنند تا پزشکان آناتومي را
بياموزند و تصاوير کتابهايشان را بصورت سه بعدي مشاهده کنند .دانشجويان پزشکي قادر
ش���وند بافتها و اندامهاي بيمار را مشاهده و حتي آنرا لمس کنند و يا دانشجويان تاريخ
مي
کنند و در جنگها و اتفاقات تاريخي واقع
به مکانهاي تاريخي در واقعيت مجازي س���فر مي
ميگردند و آنرا از نزديک تجربه ميکنند .با اين روش بس���ياري از دروس درسي آسانتر ياد
گردند.
گرفته ميشوند و هرگز فراموش نمي
هاي خبري ،طول و حتي کيفيت
دسترسي جمعي به اخبار آنالين همچنين بر محتوا ،قالب
آنها تاثير ميگذارد.روزنامه نگاران و مخاطبان دريک س���طح با هم همکاري ميکنند ،با هم
توانند براي ايجاد محتوا به رقابت
کنند .روزنامه نگاران نمي
در مورد تفسير اخبار مذاکره مي
بپردازند زيرا تعداد وبالگها و وب سايتها همواره رو به افزايش است .اخبار محبوب ديگر لزوم ٌاً
دقيقترين تحقيق نيس���ت بلکه کوتاه و سرگرم کننده است و وسيلهاي براي کسب درآمد
هاي تبليغاتي هم اکنون در اينترنت سر به فلک کشيده است.درآمد
است .براي مثال هزينه
ش���رکتهاي رسانهاي سرسام آور است ،همچنين به نظر ميرسد غير دموکراتيک و ناعادالنه
نيزباشد و ظاهرا ً فقط براي کساني است که ميتوانند آنان را از لحاظ مالي تامين کنند!
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