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فناوری

کسبوکار
مصرف
کننده

تبدیل 
ناممکن
به ممکن

ا عرضه محصول جدید ی
ارتقای محصول فعلی
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تقاضای 
نوآوری های

ثانویه

هنیروهایفناوریک
آیندهرامیسازند

دگیسهگانهفناوری،کسبوکار،سبکزن

𝑇𝑡, 𝐵𝑡 , 𝐿𝑆𝑡
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بهتر شدن

نیروی۱۲درک
فناورانهایکه
دآیندهرامیسازن

آغاز کردن

هوشمندسازی

پرسش گری

پیگیری

تعامل

بازآرایی

غربال گری

اشتراک
گذاری

دسترسی

نمایش دادن

جریان داشتن
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بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آیندهقابل
وپیشبینی
یراجتنابناپذ

رآیندههایاجتنابپذی

زمان

۲۰۳۰

همگرایی
نیروی۱۲

آیندهساز
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نیروی۱۲درک
فناورانهایکه
دآیندهرامیسازن

سته ی پیشرفت پیوپیامد ... 
.استفناوری 

روندهای ماندگار تا سال 
فناوریاز ریشه های ۲۰۵۰

.جوانه می زننددیجیتال

ممنوع کردن یک چیز 
...اجتناب ناپذیر 

.نتیجه ی وارون می دهد

اجتنابناپذیریازاسمبهفعل

تمحصوالاز فرایندهادر روزگار نوین  
.  ارزشمندترند
سرنوشت همه یتغییرِ پیوسته

.چیزهایی است که می سازیم

جدا می شویم اسم های ثابتاز جهان 
.می رویمفعل های متغیرو به سوی 

کنش های در حال فعل۱۲این 
شتاب گرفتن اند؛ 

امعه، فرایندهایی که به جای سرشت ج
.دارندسرشت فناوریریشه در 

ری را آینده از آن کسانی است که این روندهای فناو
.اشندبشناسند و به جای مقابله با آن ها همراهشان ب .انی دارندنیرو مستقل نیستند؛ بلکه هم پوش۱۲این 

بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن
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بهترشدن.۱

جهان مادی     فرسودگی در گذار زمان
نیاز دائمی به نگهداری

جهان غیرمادی     فرسودگی بیت ها

: یورش تغییر در جهان دیجیتال
مسابقه  بر سر به روزرسانی

یسلسله به روزرسانی های دائم: بهداشت دیجیتال

به روزرسانی بی پایان و بهتر شدن ابدی فناوری

تازه کاری ابدی: پیامد
چرخه ی ابدی منسوخ شدن      نبود زمان الزم برای

حرفه ای شدن

شدآغازگر نبوغ و ر: ناخشنودی همیشگی از فناوری ها
ناخشنودی پیوسته       آینده ی بهتر

ویران شهر            پروتوپیا               آرمان شهر

امروز بهتر از دیروز است؛ البته فقط کمی

جهان بدون ناخشنودی     آرمان شهر
آرمان شهر راکد است؛ زیرا مشکلی برای حل کردن 

.فرصتی هم در آن وجود ندارد. ندارد
دنکاستی      نارضایتی     تالش برای بهتر کر

بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

Becoming
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بهترشدن.۱
در ابتدای دوران ( ۲۰۱۶)تریلیون صفحه ۶۰اینترنت با 

.آغازین خود است

ریت اکنون برای آغاز کردن، بهترین زمان در تاریخ بش
.است

سال ۲۲این ثروت فراگیر از اطالعات در کمتر از 
.ساخته شده است

، دستمایه هوش (۲۰۱۶)میلیارد جست وجو در ماه ۹۰
سازمان یافته ای است برای اقتصادی جدید

ساعت ویدئو بر روی ۳۰۰در هر دقیقه ۲۰۱۵در سال 
.یوتیوب بارگذاری شده است

بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن
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هوشمندسازی.۲
ندی و ، هیچ چیز به ارزانی، نیروم«تغییر همه چیز»برای 

فراگیری هوش مصنوعی، و مهم تر از هوشمندتر کردن
. یک وسیله ی احمق نیست

نیروی اصلی آینده = هوش مصنوعی 

که نمایش نیرومندترین اثر شبکه ای: هوش مصنوعی
بشر تاکنون به راه انداخته

بهبود مستمر با استفاده ی تعاملی افراد... 

اربر، هوش مصنوعیِ شبکه ای متصل از ذهن میلیاردها ک
بایت میلیاردها میلیارد ترانزیستور آنالین، هزاران اگزا

داده ی لحظه ای و چرخه ی بازخورد تصحیح کننده ی یک
تمدن

+       ترکیبی از هوش انسان ها = هوش مصنوعی 
مجموع آموخته های انسان های گذشته و کنونی

بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

افزودن مقدار ناچیزی هوش مفید به یک فرایند، 
بهره وری آن را ارتقا می دهد و در فرایندهای تکراری 

.معجزه می کند

ی        روند فعلیِ هوشمندسازیِ فرایندِ تشخیصِ پزشک

یکی از حوزه های آغازین روند هوشمندسازی: سالمت

.هر چیزی را که الکتریکی شده  هوشمند می کنیم

Cognifying

.ذهن های جدا معلول شمرده می شوند

کودکان امروزی در بزرگ سالی بسیار کم به پزشک
.مراجعه خواهند کرد



۱۴۰۱پاییز-فارکستکتابفرهادنیلیشرکترهنمان 11

هوشمندسازی.۲

گوگل با خرید شرکت های هوش مصنوعی از 
.سرمایه گذاران و بازی گران بزرگ این حوزه است

هوش مصنوعی آتی، به جای مجموعه ای از ماشین های 
در صنعت مستقل، سرویسی ارزان، قابل اتکا و کاردبردپذیر

ه، ضریب مانند الکتریسیتشبکه ابریو زندگی، بر روی 
.ادهوشی به اندازه نیاز در اختیار متقاضیان قرار خواهد د

فهرست بی پایان چیزهای بهبودپذیر از طریق 
:  هوشمندسازی

بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن ، سرمایه گذاری خصوصی در ۲۰۱۰در نیمه اول دهه 
درصد رشد کرده است؛ ۷۰حوزه ی هوش مصنوعی ساالنه 
.انتظار می رود این رشد ادامه یابد

نکی هر بار که عبارتی را در گوگل جستجو یا روی لی
وگل در نتایج کلیک می کنید، به هوش مصنوعی گ

میلیارد جستجو۳روزانه : آموزش می دهید

محصول اصلی گوگل نه ۲۰۲۶تا سال : پیش بینی
.جستجو، که هوش مصنوعی باشد

، پرستاری و مراقبت  پزشکی، ساخت وساز، بازاریابی
رزش، سرمایه گذاری، بازار مستغالت، تفریح و سرگرمی، و

...اسباب بازی، شستن و تعمیر لباس، 
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هوشمندسازی.۲
فاصله تا هوشمندسازی حداکثری؟

ان آیا این فناوری در آینده گیر افتاده و اکنون در زمست
هوش مصنوعی هستیم؟ 

ل فکر کردن فرایندی موازی و متص:پردازش موازی ارزان
افیکی شبکه های عصبی ساخته شده از پردازنده های گر. است

(GPUs)ابری این نقش را ایفا می کنند.

بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

دن در سه نیروی پیشران که هوش مصنوعی را از گیر افتا
:دوران رکود رها کرده اند

.  داده سوخت هوش مصنوعی است:کالن داده ها
جهان دیجیتال به کمک کالن داده های جمع شده درباره ی 
جهان، با آموزش هوش های مصنوعی، هوشمندی آن ها را 

.ارتقا می دهند

 های موتور هوش مصنوعی الگوریتم:بهبود الگوریتم ها
.  یادگیرنده است

یروی پ( اثر شبکه)پردازش ابری از قانون بازده صعودی 
هر چه هوش مصنوعی ابری در تاروپود زندگی: می کند

.رخنه کند، باهوش تر و ارزش مندتر می شود
.افراد بیشتری از آن استفاده می کنند

چرخه فزاینده استفاده و هوشمندی

هوش مصنوعی ۳-۲فرمان روایی الیگارشی مرکب از 
تجاری ابری همه منظوره بر آینده هوش
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هوشمندسازی.۲
:تجربه به کارگیری دیپ بلو در شطرنج

هوش مصنوعی از هوش های -سایبورگ های انسان1)
مصنوعی محض موفق ترند؛

نرم افزارهای ارزان و بسیار هوشمند، مشوق اقبال 2)
. بیشتر انسان ها به شطرنج اند

بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

اگر هوش مصنوعی به انسان ها کمک می کند تا بهتر 
ه، خلبان، شطرنج بازی کنند، می تواند در تبدیل مان به رانند

.ک کندفروشنده، پزشک، وکیل، قاضی، و معلم  بهتر هم کم

وره بیشتر سامانه های هوش مصنوعی، مغزهای تک منظ✓
.خواهند بود

ر عمده هوش های مصنوعی آینده، متخصصانی بسیا✓
. هوشمند در حوزه های کاری محدودند

:  کاستی مطلوب دیگر هوش های مصنوعی
بی بهرگی از خودآگاهی

انسان یگانه گونه ی خودآگاه در کره ی زمین است؛ 
.اما تفکر ما فقط گونه ای از تفکر است

. کنندهوش های مصنوعی نوپدید شبیه انسان فکر نمی

اکنون همه ی طبقه بندی های هوش را نمی دانیم؛✓
.تعریف درستی هم از هوشمندی خودمان نداریم✓
م فقط می دانیم نوعی موازنه بر ذهن های واقعی حاک✓

.است
تی در بهای توانایی در گونه ی مشخصی از فکر، کاس✓

.  گونه های دیگر است
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هوشمندسازی.۲
برخی دستیار های هوشمند تک منظوره، 

بی بهره از خودآگاهی، 
:کاستی های مطلوببا 

بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

پاسخ گویی سریع✓

ذخیره سازی کالن✓

ذهن متخصص پیش بینی و ارزیابی سناریو✓

قابلیت هماهنگی ذهن های فردی✓

فع دستیار هوشمند تربیت شده برای بهبود فکر و ر✓
کاستی  های ذهن صاحبش

ذهن اَبَر منطقی فاقد احساس✓

ذهن نانویی کوچک مقیاس✓

.ما به راه هایی برای تفکر متفاوت نیاز داریم

.نندماشین هایی که متفاوت فکر می ک: هوش های بیگانه

بیگانه بودن: ارزش هوش مصنوعی

چه چیزی ما را منحصربه فرد می کند؟: بحران هویتی

کمک به: بزرگ ترین مزیت پیدایش هوش مصنوعی
تعریف انسانیت 

پیکربندی ذهن های بیگانه: ربات

سان ربات ها به ما کمک می کنند تا بیشتر از همیشه ان
.باشیم
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

:  اینترنت به عنوان ابررسانه ی توزیع
بنیان اصلی اقتصاد و ثروت

:  تهزنجیره ی به روزرسانی ابدی و جریان بهبودهای پیوسام۲۱شالوده ی اصلی اقتصاد قرن: کپی آنی داده، خبر، ایده
پاسخ به اشتهای سیری ناپذیر انسان

شخصی سازی اخبار، مدارک، عکس ها و فیلم های 
: دیجیتال

زدن و ذخیره، فراوری، تکثیر، پسند و ناپسندی، برچسب
ویرایش

این جریان عظیم داده، آنی، رایگان و همگانی است؛ 
.کسی مالک آن نیست

ان بهره مندی آنی بودن بر کیفیت در بهره مندی از جری
داده ها، اخبار، مدارک، تصاویر، ویدئوها گاه بسیار ثروت آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته بر دست

.لید می کندبزرگی استوار است که پیوسته و نامحدود کپی تو

رخانه هایی انبارهایی از کاالهای تولیدی و کا: اقتصاد پیشین
پر از محموله های فیزیکی

دیگر دارایی های فیزیکی هنوز برای زندگی ضروری اند؛ ولی
.برای ثروت آفرینی و خوشنودی کافی نیستند

عطف توجه بشر از کاالهای فیزیکی  
کپی ها فراوان و رایگان اند؛جریان های ناملموس دیجیتال

.  چیزهای کپی ناپذیر کمیاب و ارزشمند

Flowing
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنی بودن. ۱

:دارندهشت ویژگی سازنده که به رایگان بودن برتری

موخررایگاننسخه بر نسخه اولینارجحیت تجربه 
ویژگیفروختنیآنی بودن به عنوان یک 

:  هزینهکردنبرایتجربهآنی
رضه به دیدن فیلم در اولین شب اکران، گوش کردن به آلبوم موسیقی همزمان با ع

بازار، خرید نسخه اول کتاب

Immediacy
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنی بودن. ۱

:دارندهشت ویژگی سازنده که به رایگان بودن برتری

شخصی سازی. ۲
:پیوسته  و فزاینده ی میان تولیدکننده و مصرف کنندهتعامل

مصرف کنندهترجیحاتو سبکزندگیاهمیت فزاینده شناخت تولیدکننده نسبت به 
تماشای نسخه ای از فیلم که هماهنگ با ترجیحات مشتری ادیت شده

بیمارDNAدریافت داروی هماهنگ با 
عرضه و تقاضا ناشی از سرمایه گذاری هر دو طرفچسبندگی

Personalization
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنی بودن. ۱

:دارندهشت ویژگی سازنده که به رایگان بودن برتری

شخصی سازی. ۲

تفسیر. ۳

بانیو دریافت خدمات پشتیراهنماپرداخت برای خرید + دریافت رایگان نرم افزار 
ر هزینه کردن برای دریافت دفترچه راهنمای ژن ها، تفسی+ DNAقیمت کاهنده کپی 

معنا و چگونگی به کارگیری آن 

Interpretation
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنی بودن. ۱

:دارندهشت ویژگی سازنده که به رایگان بودن برتری

شخصی سازی. ۲

تفسیر. ۳

اصالت. ۴

نسخههایاصیلارزشمندی دریافت 
ی باگ ها برای اطمینان از به هنگام شدن مستمر، بهره مندی دائمی از بهبودها، رفع دائم

و کاستی ها، مصونیت در برابر بدافزارها، یا پیام های ناخواسته

Authenticity
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنی بودن. ۱

:دارندهشت ویژگی سازنده که به رایگان بودن برتری

شخصی سازی. ۲

تفسیر. ۳

اصالت. ۴

دسترس پذیری. ۵

برای پرهیز از هزینه های ( مسکن، خودرو)دارایی مالکیتخالصی از دردسرهای 
تامین امنیت، تعمیر و نگهداری

و در برای دسترسی در همه جا، به هرطریقابراشتراک فضایی اختصاصی بر روی 
همه حال

Accesibillity
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنی بودن. ۱

:دارندهشت ویژگی سازنده که به رایگان بودن برتری

شخصی سازی. ۲

تفسیر. ۳

اصالت. ۴

دسترس پذیری. ۵

و  ی حضوریتجربههزینه کردن برای + به محتوای دیجیتال رایگاندسترسی 
فیزیکی

زنده شرکت در کنسرت زنده، حضور در همایش فیزیکی، سخنرانی های تِد، اجراهای
رادیویی، تورهای آموزشی، مکاشفه ای و تفریحی، پخت وپزهای زنده

تجسد. ۶

Embodiment
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنی بودن. ۱

:دارندهشت ویژگی سازنده که به رایگان بودن برتری

شخصی سازی. ۲

تفسیر. ۳

اصالت. ۴

دسترس پذیری. ۵

عالقه ی هواداران به حمایت مالی از خالقان آثار ماندگار و بی همتا 
از سلبریتی هاسپاسگذاری

 دانان، کمک مالی هواداران به خلق آثار هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، موسیقی
سیاست مداران

تجسد. ۶

حمایت مالی. ۷

Patronage
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنی بودن. ۱

:دارندهشت ویژگی سازنده که به رایگان بودن برتری

شخصی سازی. ۲

تفسیر. ۳

اصالت. ۴

دسترس پذیری. ۵

ند،دریای بی کران آثاری که هر روز تولید و در فضای سایبری بارگذاری می شو
نشدنی ترشدن یافته شدن

دیدهشدنو جلبتوجهارزش 
منتقدان، ناشران، برندها، پادکست ها، و : توصیهنقش ارزشمند سازوکارهای 

بازخوردهای مشتریان
ده، میلیون ها نظری که طی دو دهه گذشته به دست آورآمازونبزرگ ترین دارایی 

زش اشتراک در برای تماشای فیلم و سریال هزینه نمی کنند؛ ارنتفلیکسمشترکین 
.آن استموتورهوشمندپیشنهادگرنتفلیکس، بهره مندی از 

تجسد. ۶

حمایت مالی. ۷

یافته شدن. ۸

Discoverability
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنیبودن
شخصی
سازی

تفسیر

اصالت
دسترس
پذیری

تجسد

حمایت
مالی

هیافت
شدن

محتوای
رایگان
الدیجیت

پارادوکس
الاقتصاددیجیت

مجموعهایاز
ارمهارتهایبدیعوبسی
کمیاببرایخلقارزش

ا یک اثر به خودی خود ارزش ندارد؛ بلکه ب
، ایشویر، شخصیسازی، تفسیر، فراخوانی

، تقالان، عالمتگذاری، نمایش، تاییداصالت
خوبمهم . با آن ارزش می یابدتعاملو 

.  اثر استجریانداشتن
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جریانداشتن.۳
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

آنیبودن
شخصی
سازی

تفسیر

اصالت
دسترس
پذیری

تجسد

حمایت
مالی

هیافت
شدن

محتوای
رایگان
الدیجیت

درعصردیجیتالی،اَبَررسانایی
بیتهادردامنهیخبر،گزارش،

عکس،کتاب،مقاله،موسیقی،فیلم،
بازی،بههمهیبخشهایزندگی
رخنهکردهوکلزمانبیداریمان

.راازآنخودخواهندکرد

هریکازکاربرانتاچهمیزانو
برایچهمواردیحاضرندهزینه
هکنندتااینمحتوایرایگانراب
د؟صورتاختصاصیدریافتکنن
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نمایشدادن.۴
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

.تا قرن پانزدهم میالدی، فرهنگ شفاهی رایج بود
ت، مهارت های زبانی محدود به یادسپاری، بازگویی، فصاح

.بالغت و خطابه بود
:  آمریکایی بودن در اسناد ریشه داشت

.قانون اساسی، اعالمیه ی استقالل، و انجیل فناوری گفتار را مغلوب نوشتار۱۴۵۰اختراع گوتنبرگ در 
.کرد

فناوری چاپ شمار واژه های موجود در زبان را تغییر داد؛
هزار واژه در انگلیسی قدیم به یک میلیون واژه ی۵۰از 

.کنونی

نفر آمریکا ۲۵۰۰، سه چهارم شهرهای باالی ۱۹۱۰تا سال 
.  کتابخانه ی عمومی داشتند

Screening

.ش دادواژه های بیشتر دامنه ی اطالعات انتقا   ل پذیر را گستر

صفحات تا ابتدای قرن بیستم، قلب تپنده ی فرهنگ غربی
.کتاب ها بود

وعات موفقیت ایاالت متحده مرهون فراگیرشدن سواد، مطب
. نیرومند و آزاد، پیروی از قانون، و زبان مشترک بود

میلیارد صفحه نمایش دیجیتالی ۱۰امروزه بیش از 
. زندگی مان را چراغانی کرده اند

 انتها میلیارد صفحه جدید به این کهکشان بی۳.۸ساالنه 
افزوده شده
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نمایشدادن.۴
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

، سه  برابر شده ۲۰۱۵تا ۱۹۸۰زمان مطالعه افراد از سال شمهاجرت از کاغذ به صفحه نمای: چالش فرهنگی کنونی
.  است

وسیستمدوزیستی در دو اک: تنش نسل تحصیل کرده کنونی

مه دغدغه دبیران، خردمندان، سیاستمداران، و والدین در نی
، خواندن نسل هم دوره با پیدایش تلویزیون: دوم قرن بیستم

.و نوشتن را فرا نگیرد

:  فرهنگ متنی جدید
یق، ویرایش، جریانی پیوسته و تعاملی از تفکر، نگارش، تحق

تکثیر، بازنویسی، اشتراک گذاری، اجتماعی شدن، 
...  ی، هوشمندسازی، ذخیره، جداشدن، بازیابی، اشتراک گذار

و مرور صفحه نمایش

صفحهنمایش کاغذ

پویایی سکون

جاری بودن ثبات

نویرایش پیوسته و آنالی یننسخه های گسسته و آفال

همزمانی تولید و مصرف فاصله مصرف از تولید

مرور خواندن

تریلیون صفحه به اینترنت۶۰بیش از ۲۰۱۵تا سال 
.افزوده شده است

.افراد باسواد بیش از پیش می خوانند و می نویسند

رستاخیز واژه ها
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نمایشدادن.۴
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

انقالب کتاب های دیجیتالی

:خواندن به کاری اجتماعی و تعاملی تبدیل می شود

گروه های هم خوان ( آفالین یا آنالین)تجربه مشترک 
:ناهم زبان

مهاجرت از خواندن انفرادی و انفعالی به 
رویدادی شبکه ای و پلتفرمی

انقالبفرهنگی
عصردیجیتال

فناوری

کسبوکار
سبک
زندگی میلیون صفحه ی کتاب۴۰دانشنامه ای با بیش از : ویکی پدیا

پر از واژه های آبی

ینحستین محصول هوش گروهکه اینحستین کتاب شب

ذاری، مرور، حاشیه نویسی، عالمت گذاری، خط کشی، نشانه گ
اریخالصه نویسی، ارجاع دوسویه، اَبَر پیوند، اشتراک گذ
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دسترسی.۵
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

بزرگ ترین شرکت تاکسیرانی جهان، مالک هیچ ✓
.خودرویی نیست

:انقالبمادهزدایی

Accessing

.مالکیت دیگر چندان مهم نیست

.دسترسی داشتن از همیشه مهم تر است

oتولید کاالهای بهتر، با
oبه کارگیری مواد کمتر
oارزش آفرینی بیشتر
oجایگزینی ملموس ها با ناملموس ها
oجاگزینی اتم ها و مولکول ها دارای جرم و حجم، با

بیت ها و بایت های بی وزن و المکان
oبسیار فراتر از انقالب خدمات

پرهوادارترین رسانه ی جهان هیچ محتوایی تولید ✓
.نمی کند

باارزش ترین شرکت خرده فروشی جهان هیچ کاالیی✓
.ندارد

بزرگ ترین ارائه دهنده ی رزرو اقامتگاه در جهان هیچ ✓
.ملکی ندارد
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اشتراکگذاری.۶
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

نسخه ی فناورانه و اصالح شده سوسیالیزم

Sharing

حداکثریتمرکززدایی: وجه پارادوکسیکال گروه گرایی نوپدید

اقتصاد اشتراکی

در عصر حاضر به اشتراک گذاری آن چه پیش از این به 
یوه اشتراک گذاشته نشده، یا به اشتراک گذاری آن به ش

.جدید، یکی از مطمئن ترین راه های افزایش ارزش آن است
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غربالگری.۷
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

هر سال بالغ بر
میلیون آهنگ جدید،۸✓
میلیون کتاب جدید،۲✓
هزار فیلم جدید،۱۶✓
میلیارد مطلب وبالگی،۳۰✓
میلیارد توئیت، و۲۰۰✓
هزار محصول جدید۴۰۰✓

.پدید می آید

ار باالترین اولویت امروز، کمک گرفتن از یک دستی
.  هوشمند برای اولویت بندی است

Filtering

ل صنعت رسانه در زمان حاضر در قله ی شکوه و فراوانی ک
.تاریخ به سر می برد

یزهایی به بیش از یک سال زمان نیاز داریم تا پیش نمایش چ
.ساعت گذشته تولید شده اند۲۴را ببینیم که فقط در 

مارپیچ
خودپسندی

وفور 
روبه رشد 
اطالعات

شخصی سازی غربال گری

اقتصادتوجه
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بازآرایی.۸
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

.تا قرن پانزدهم میالدی، فرهنگ شفاهی رایج بود
ت، مهارت های زبانی محدود به یادسپاری، بازگویی، فصاح

.بالغت و خطابه بود

نفر آمریکا ۲۵۰۰، سه چهارم شهرهای باالی ۱۹۱۰تا سال 
.  کتابخانه ی عمومی داشتند

Remixing

.ش دادواژه های بیشتر دامنه ی اطالعات انتقا   ل پذیر را گستر

صفحات تا ابتدای قرن بیستم، قلب تپنده ی فرهنگ غربی
.کتاب ها بود

میلیارد صفحه نمایش دیجیتالی ۱۰امروزه بیش از 
. زندگی مان را چراغانی کرده اند

 انتها میلیارد صفحه جدید به این کهکشان بی۳.۸ساالنه 
افزوده شده
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تعامل.۹
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

.تا قرن پانزدهم میالدی، فرهنگ شفاهی رایج بود
ت، مهارت های زبانی محدود به یادسپاری، بازگویی، فصاح

.بالغت و خطابه بود

نفر آمریکا ۲۵۰۰، سه چهارم شهرهای باالی ۱۹۱۰تا سال 
.  کتابخانه ی عمومی داشتند

Interacting

.ش دادواژه های بیشتر دامنه ی اطالعات انتقا   ل پذیر را گستر

صفحات تا ابتدای قرن بیستم، قلب تپنده ی فرهنگ غربی
.کتاب ها بود

میلیارد صفحه نمایش دیجیتالی ۱۰امروزه بیش از 
. زندگی مان را چراغانی کرده اند

 انتها میلیارد صفحه جدید به این کهکشان بی۳.۸ساالنه 
افزوده شده
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پیگیری.۱۰
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

.تا قرن پانزدهم میالدی، فرهنگ شفاهی رایج بود
ت، مهارت های زبانی محدود به یادسپاری، بازگویی، فصاح

.بالغت و خطابه بود

نفر آمریکا ۲۵۰۰، سه چهارم شهرهای باالی ۱۹۱۰تا سال 
.  کتابخانه ی عمومی داشتند

Tracking

.ش دادواژه های بیشتر دامنه ی اطالعات انتقا   ل پذیر را گستر

صفحات تا ابتدای قرن بیستم، قلب تپنده ی فرهنگ غربی
.کتاب ها بود

میلیارد صفحه نمایش دیجیتالی ۱۰امروزه بیش از 
. زندگی مان را چراغانی کرده اند

 انتها میلیارد صفحه جدید به این کهکشان بی۳.۸ساالنه 
افزوده شده
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پرسشگری.۱۱
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

.تا قرن پانزدهم میالدی، فرهنگ شفاهی رایج بود
ت، مهارت های زبانی محدود به یادسپاری، بازگویی، فصاح

.بالغت و خطابه بود

نفر آمریکا ۲۵۰۰، سه چهارم شهرهای باالی ۱۹۱۰تا سال 
.  کتابخانه ی عمومی داشتند

Questioning

.ش دادواژه های بیشتر دامنه ی اطالعات انتقا   ل پذیر را گستر

صفحات تا ابتدای قرن بیستم، قلب تپنده ی فرهنگ غربی
.کتاب ها بود

میلیارد صفحه نمایش دیجیتالی ۱۰امروزه بیش از 
. زندگی مان را چراغانی کرده اند

 انتها میلیارد صفحه جدید به این کهکشان بی۳.۸ساالنه 
افزوده شده
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آغازکردن.۱۲
بهتر شدن

هوشمندسازی

جریان داشتن

نمایش دادن

دسترسی

اشتراک گذاری

غربال گری

بازآرایی

تعامل

پیگیری

پرسش گری

آغاز کردن

.تا قرن پانزدهم میالدی، فرهنگ شفاهی رایج بود
ت، مهارت های زبانی محدود به یادسپاری، بازگویی، فصاح

.بالغت و خطابه بود

نفر آمریکا ۲۵۰۰، سه چهارم شهرهای باالی ۱۹۱۰تا سال 
.  کتابخانه ی عمومی داشتند

Begining

.ش دادواژه های بیشتر دامنه ی اطالعات انتقا   ل پذیر را گستر

صفحات تا ابتدای قرن بیستم، قلب تپنده ی فرهنگ غربی
.کتاب ها بود

میلیارد صفحه نمایش دیجیتالی ۱۰امروزه بیش از 
. زندگی مان را چراغانی کرده اند

 انتها میلیارد صفحه جدید به این کهکشان بی۳.۸ساالنه 
افزوده شده
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بهتر شدن

نیروی۱۲درک
دهفناورانهکهآین
رامیسازند

آغاز کردن

هوشمندسازی

پرسش گری
پیگیری

کردن

تعامل 
کردن

بازآرایی

ردنفیلتر ک

اشتراک
گذاری

دسترسی
داشتن

نمایش دادن

جریان داشتن


