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آيا پديده حیرت انگیز ديگری باقیمانده است؟
در  است.  پيوسته  وقوع  به  انقالب  يک  ديجيتال  فناوری های  دنيای  در  می رسد  نظر  به 

برخی دانشگاه ها، دانشجويان می توانند روند شستشوی لباس هايشان را در خشکشويی 

خوابگاه به وسيله كامپيوترشان مشاهده كنند. بعضی دندان پزشکان برای بيماران مادامی كه 

بر روی صندلی دندانپزشکی قرار دارند، امکان چک كردن نامه های الکترونيکی شان را 

فراهم می سازند. تلفن های همراه، دوربين ها، تلويزيون ها و كامپيوترهای شخصی، همگی 

در يک دستگاه كوچک بدون سيم و ديجيتالی متمركز شده اند. شما می توانيد با خريد يک 

دستگاه شبيه ساعت مچی، دمای هوا را چک نماييد، از سر تيتر اخبار آگاه شويد، پيام های 

شخصی را دريافت كنيد و به كنترل كارهای زمانبندی شده بپردازيد، در عين حال با وجود 

ساعت مچی، از زمان هم آگاه شويد. اسکی بازان می توانند با خريد يک ژاكت اسکی كه 

دربرگيرنده يک هدفون و ميکروفن بی سيم می باشد، عالوه بر محافظت در هنگام اسکی، 

به چت كردن هم بپردازند. يخچال های اينترنتی عالوه بر آماده سازی يخ و نگهداری 

 ها، اجازه می دهند شما اطالعات تماس افراد را به صورت الکترونيکی در آنها 

نگهداری كنيد، به تماشای تلويزيون بپردازيد، به موسيقی گوش دهيد، پيام

چک نماييد، پست الکترونيکی ارسال نماييد و در وب گشت بزنيد. خانه های هوشمند 

فضاهايی هستند كه مالکشان را قادر می سازند تا رنگ ديوار و پنجره را به دلخواه تغيير 

دهد، موسيقی را پخش كند، ترموستات ها را كنترل كند، آب پاش های آبياری باغچه را 

تنظيم نمايد، ايمنی و امنيت را نظارت نمايد و از داخل خودرو، درب ها را باز كند.

بعضی از اين وسايل ممکن است احمقانه به نظر برسد. برای مثال، چه كسی واقعاً به 

يک يخچال با تکنولوژی بسيار باال نياز دارد؟ يکی از داليل می تواند بهره وری باال و 

صرفه جويی انرژی باشد. در بعضی كشورهای دارای مشکل در حوزه انرژی برق، مانند 

ايتاليا، تجهيزات شبکه می تواند تقاضای انرژی برق را تنظيم و نظارت كند. مهمتر از آن، 

اين گونه وسايل كافيست كه نشان دهد ما در عصر فراگيرنده يا حضور همه جايی رايانه 

به سر می بريم. دنيا به فراسوی كامپيوترهای كوچک كه بر روی ميز يا حتی زانو قرار 
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می گيرند، حركت كرده است. امروزه وسايل بی سيم دستی و تلفن های همراه هوشمند )منظور وسايل مورد استفاده در 

فرودگاه ها، كتابخانه ها و كافی شاپ ها نيست( به ما اين امکان را می دهند كه به اطالعات در هر زمان و در هر جايی 

دسترسی پيدا كنيم و اين اطالعات، تنها اطالعات عمومی  نيستند، بلکه اطالعات مشخصی نظير اسناد، قرار مالقات ها، 

تصاوير، موزيک ها، مانده حساب، موضوعات مالی و هر آنچه كه برای ما اهميت دارند، می باشد.

بخش مركزی و قلب تپنده اين مفهوم، »اينترنت« می باشد. اينترنت1 مجموعه ای از اطالعات پراكنده است كه بر روی 

كامپيوترهای سراسر دنيا قرار دارد و معموالً به وسيله اتصاالت سرعت باال در دسترس می باشد. متخصصان عقيده 

دارند هر آن چيزی كه فعاًل بر روی كامپيوترهای شخصی قرار دارد، بر روی اينترنت خواهد رفت كه اين موضوع به 

ما تحرک پذيری بيشتری خواهد داد و باعث می شود اينترنت به زندگی ما الصاق شود.  

ما به عنوان يک انسان، با اين حجم زياد اطالعات كه در هر جا و در تمام زمان ها در دسترس است، چه بايد بکنيم؟ 

می توانيم دورنمای آينده را رصد كنيم. يکی از اين نتايج حجم زياد اطالعات، سربار اطالعاتی است. يک گزارش 

دانشگاه بركلی كاليفرنيا، تخمين زده است كه در سال 2003 ميالدی نسبت به دو سال قبل آن، 30 درصد اطالعات 

بيشتری توليد شده است. نتيجه ديگر، كاربرد كمتر مغز برای حفظ كردن می باشد. شماره تلفن های آشنايان و اطالعات 

ديگر تماس بر روی شماره گيری سريع تلفن همراه يا كامپيوترهای جيبی ذخيره می شود و پايگاه داده های الکترونيکی، 

»چند  فعاليت  مفهوم  عادی  غير  و  خروشان  موج  جريان  سوم،  نتيجه  می دهد.  افزايش  فناوری  به  را  ما  وابستگی 

وظيفه ای«2 می باشد. مردم به طرز بااليی در انجام چند كار در يک زمان تبحر می يابند، مانند انجام دادن كار منزل 

همزمان با صحبت با تلفن، تماشای تلويزيون، پاسخ دادن به ايميل ها و جست  و   جوی در وب، اگرچه كارايی مغز كاهش 

می يابد، چون مغز تنها می تواند در يک زمان بر روی يک موضوع تمركز كند. نتيجه چهارم، كه نتيجه بسياری از مردم 

به  ويژه جوانان هست، عدم مراقبت در حريم خصوصی می باشد. آنها اطالعات آماده آنالين را به كار می برند و درباره 

نظارت و مراقبت الکترونيکی اهميتی نمی دهند. پنجمين نتيجه اين است كه وسايل قابل حمل هوشمند می تواند جوامع 

هوشمند ايجاد كند. گروهی از مردم می توانند در انجام فعاليت های جامعه با يکديگر مشاركت كنند، در روش هايی كه 

قباًل هرگز ميسر نبوده است و حتی آنها همديگر را نمی شناسند. اين روند چالش منحصر بفردی كه چرا شما اطالعات 

را ياد می گيريد و مديريت می نماييد، اقامه می نمايد. يک هدف مهم اين كتاب فراهم كردن ابزارهايی برای انجام چنين 

كارهايی می باشد و در انتهای اين فصل آنها را توضيح می دهيم.

در اين فصل، ما بحث مربوط به چگونگی مفيد بودن يادگيری كامپيوتر برای شما و اثرگذاری اينترنت و كامپيوتر 

بر  روی زندگی  تان را شروع می كنيم. سپس در مورد تلفن های همراه، اينترنت، وب و جنبه های ديگر دنيای مجازی 

1ـ در متن های تخصصی Net يا net هم ناميده می شود.
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صحبت می كنيم. در مرحله بعدی، تنوع كامپيوترهای موجود را توصيف می كنيم. سپس سه مفهوم كليدی را در رابطه 

با چگونگی كار يک كامپيوتر و اجزای كامپيوتر شخصی، اعم از سخت افزار و نرم افزار، توضيح می دهيم. در انتها، اين 

فصل را با توصيف سه جنبه توسعه كامپيوتر و سه جنبه توسعه ارتباطات، به پايان می رسانيم.

2ـ1
چگونه يادگیری کامپیوتر برای شما مفید واقع می شود؟

مفهوم کامپیوتر بلدی چیست و پیامدهای عملی آن چه خواهد بود؟

بدون شک اكنون برای اكثر ما فناوری اطالعات شبيه پوست دوم می شود. يک بعد از هوش ما و حتی احساس، كه 

تقريبًا يک دنيای موازی از »بعد ديجيتالی« را خلق می كند. شايد شما كامپيوترها را برای مدت طوالنی و به روش های 

گوناگون به كار برده باشيد و شايد هم نه. در هر دو حالت، اين كتاب اميدوار است با كمک به شما در كسب مهارت 

در حل مشکالت كامپيوتر، پاداش عملی مهمی بدهد كه اين موضوع »كامپيوتر بلدی« ناميده می شود. كامپيوتر بلدی 

بدين معناست كه شما بدانيد كامپيوترها چه كاری می توانند انجام دهند و چه كاری نمی توانند. دانستن اين است كه 

آنها چگونه می توانند برای شما مفيد واقع شوند و چگونه ممکن است به شما آسيب برسانند. دانستن اين است كه شما 

چه هنگامی می توانيد مسائل خود را با كامپيوتر حل كنيد و چه هنگامی بايد درخواست كمک نماييد.

برخی از پيامدهای عملی آن به شرح زير است:

چگونه تصمیمات بهتری در خريد کامپیوتر اتخاذ کنید.
اهميت ندارد كه چقدر قيمت كامپيوترها پايين می آيد، شما مجبوريد هميشه در هنگام خريد سخت افزار و نرم افزار 

درباره كيفيت و مفيد بودن آنها تصميم گيری كنيد. در اين فصل ما شما را با اجزای يک سيستم كامپيوتری و وظايف 

آنها و اينکه هريک چقدر قيمت دارند، آشنا می كنيم.

 شما ياد خواهید گرفت چگونه مشکالت معمولی کامپیوتر را برطرف نمايید.

از دوربين  انتقال عکس ها  يا چگونگی  افزار،  نرم  باالتر  تا خريد يک نسخه  كارتريج چاپگر گرفته  تعويض يک  از 

ديجيتال يا از تلفن همراه به رايانه، ما اميدواريم اين كتاب اعتماد به نفس الزم را به شما بدهد تا بر چالش های دايمی كه 



از رايانه ها بر می خيزد، مبارزه كنيد و بدانيد چه هنگامی و چگونه مطالبه كمک نماييد.

 شما ياد خواهید گرفت چگونه تجهیزات تان را ارتقاء بخشید و آنها را با محصوالت جديد ادغام نمايید.

وسايل كوچک سخت افزاری و نرم افزارها به طور ثابت توسعه می يابند. يک كاربر ماهر می داند تحت چه شرايطی 

رايانه را ارتقاء بدهد، چگونه ارتقاء را انجام دهد و چه هنگامی يک دستگاه جديد خريداری نمايد.

 شما ياد خواهید گرفت اينترنت را به طور مؤثرتری به کار بگیريد.

دريايی از اطالعات كه بر روی اينترنت و ديگر منابع آنالين وجود دارد آنقدر عظيم است كه ممکن است يافتن بهترين 

مورد يا آنچه واقعًا مورد نياز است، يک فعاليت بسيار زمانبر باشد. ما اميدواريم به شما اكثر راه های قابل انجام چنين 

فرايندی را نشان دهيم.

در  از خودتان  گرفت چگونه  هید  خوا ياد  شما   

برابر تبهکاران آنالين محافظت کنید.

دنيای آنالين مخاطرات واقعی برای وقت و زمان، حريم 

دارد.  به همراه  از ذهن شما  اعتبار و بخشی  خصوصی، 

همان گونه كه بعداً توضيح خواهيم داد، هرزنامه نويسان، 

و  هويت  سارقان  ويروس،  ارسال كنندگان  هکرها، 

شركت ها و آژانس های سازنده بانک های اطالعاتی عظيم 

از اطالعات اشخاص، بخشی از اين خطرها محسوب می شوند. اين كتاب كمک می كند كه شما در برابر اين رفتارها، 

مهارت های الزم را كسب كنيد.

 

 شما خواهید دانست چه نوع هايی از کاربردهای کامپیوتر به پیشرفت شغل شما کمک می کند.

حتی باالترين مديران اجرايی اكنون از كامپيوترها استفاده می كنند، همانگونه مردم در مشاغل گوناگون از پليس گرفته 

تا سياستمداری، از داروسازی تا موسيقی، از خرده فروشی تا سرگرمی از آن استفاده می نمايند. اميدواريم با ايده هايی 

درباره چگونگی سودمندی تکنولوژی برای شما در حرفه انتخابی تان از اين كتاب جدا شويد. 

    5
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3ـ1
فناوری اطالعات و زندگی شما: اکنون و آينده

تأثیر  مشاغل  و  دولت  فراغت،  اوقات  پول،  بهداشت،  آموزش،  بر  و چگونه  اطالعات چیست  فناوری 

می گذارد؟ 

البته اين كتاب راجع به رايانه هاست، اما نه فقط درباره رايانه ها، بلکه درباره ارتباط رايانه ها با يکديگر نيز می باشد. 

هنگامی كه كامپيوتر و فناوری ارتباطات با هم تركيب می شوند، نتيجه فناوری اطالعات می شود. فناوری اطالعات1 يا 

IT، يک عبارت كلی است كه هر گونه فناوری كمک كننده به توليد، دستکاری، ذخيره، ارتباط و يا توزيع اطالعات را 

توصيف می كند. 

IT، رايانه را با خطوط پر سرعت ارتباطی حمل كننده داده، صدا و تصوير ادغام می كند. مثالی از فناوری اطالعات، 

رايانه های شخصی است، اما اشکال جديدی از تلفن های ثابت، تلويزيون ها، تجهيزات برقی و دستگاه های متنوع جيبی 

را هم در بر می گيرد.

 

دو بخش IT: رايانه ها و ارتباطات
چگونه من فناوری اطالعات و فناوری ارتباطات را تشخیص دهم؟

توجه كنيد كه فناوری اطالعات از دو بخش بسيار مهم تشکيل می شود، رايانه ها و ارتباطات.

 فناوری رايانه: شما مطمئنًا رايانه را ديده ايد و يا حدس می زنيم كه از آن استفاده نموده ايد. با وجود اين اجازه دهيد 

آن را تعريف كنيم: يک رايانه يک ماشين قابل برنامه ريزی و چند منظوره )چند كاربردی( است كه داده ها را دريافت 

می كند ـ داده های خام و اعداد ـ و پس از پردازش يا دستکاری، آن را به اطالعات قابل استفاده ما تبديل می نمايد. برای 

مثال كارنامه ها، مجموع حساب ها و گزارش ها. هدف آن تسريع حل مسئله و افزايش بهره وری می باشد. 

فناوری ارتباطات: بدون شک شما فناوری ارتباطات را برای سال ها به كار برده ايد. فناوری ارتباطات كه فناوری 

مخابرات راه دور هم ناميده می شود، از وسايل الکترومغناطيس و سيستم های گوناگون برای ارتباطات مسافت های 

طوالنی تشکيل شده است. مثال اصلی در اين زمينه تلفن، راديو، تلويزيون های دولتی )فراگير( و و تلويزيون های كابلی 

)خصوصی( می باشد. در سال های اخير، رايانه ها هم به ارتباطات اضافه شده اند و اين همان زمانی اتفاق می افتد كه 

مردم روی اينترنت به صورت آنالين هستند. در اين محتوا، آنالين به اين معنی است كه يک كامپيوتر يا وسيله اطالعاتی 
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ديگر به يک شبکه متصل شده تا اطالعات و سرويس ها را از كامپيوتر يا وسيله ارتباطی ديگری بدست آورد. يک شبکه، 

يک سيستم ارتباطی است كه از اتصال دو كامپيوتر يا بيشتر به وجود می آيد. اينترنت يک شبکه بسيار بزرگ می باشد. 

هم اكنون فناوری اطالعات روی زندگی شما به طريق موجود تأثيرات بسيار زيادی می گذارد و حتی در آينده، بيشتر 

هم تأثير خواهد گذاشت. در ذيل به بررسی اين تأثيرات می پردازيم:

آموزش: نويد يادگیری با تعامل بیشتر سیستمی و فردی شدن
چگونه فناوری اطالعات در آموزش به کار گرفته می شود؟

در دانشگاه اينديانا، پروفسور مليسا وايد، از يک صفحه كليد بی سيم كوچک متصل به يک كامپيوتر برای قادر ساختن 

دانشجويان به پاسخ به سؤاالت، و با فشار دادن دكمه هايی به جای بلند كردن دست، استفاده می كند. نتيجه روی يک 

صفحه در جلوی كالس ظاهر می شود. خانم وايد با بررسی پاسخ سؤاالت چندگزينه ای دانشجويان، متوجه می شود آيا 

آنها نکات درس را درک كرده اند يا خير. سپس در تدريس خود، تنظيمات الزم را انجام دهد. او می گويد »من می توانم 

بی درنگ ببينم مثاًل سه چهارم كالس موضوع درس را نفهميده اند«. 

 Microsoft PowerPoint در كنار كاربرد اينترنت برای تدريس، امروزه مربيان كالج ها از نرم افزارهای ارائه مطالب نظير

)يا  آنها تخته سياه  استفاده می كنند. در مجموع  بر روی تخته كالس  نمايش جذاب تر موضوعات درسی  به منظور 

سفيد!( معمولی و نرم افزارهای مديريت تدريس را برای ارائه موضوعات درسی، زمانبندی طرح درس، امتحانات و 

اعالم نمرات به  كار می برند. يکی از بيشترين زمينه های توسعه در همه سطوح آموزشی، توسعه آموزش از راه دور يا 

ـ     e )نامی كه به برنامه های آموزشی آنالين داده شده است( می باشد كه در يک كشور توسعه يافته، بيش   Learning

از 3/2 ميليون دانش آموز را به خود جذب كرده و ساالنه بيش از 20% رشد می كند. آموزش از راه دور، اثرات جالبی 

به همراه داشته است، برای مثال انتقال آموزش از مدرسه به خانه، كه به وسيله آن، بچه ها در منزل معموالً به وسيله 

والدين آموزش می بينند و اين موضوع با تکيه بر منابع اينترنتی، عصر جديدی را آغاز نموده است. آموزش از راه دور 

همچنين عامل توسعه مؤسسات غير انتفاعی در سطح دانشگاهی بوده است كه 8% دانشجويان تمام وقت را به خود 

جذب كرده اند.

آموزش از راه دور می تواند در كاربردهای متنوعی نظير آموزش ابتدايی، درس های فنی و حرفه ای، دبيرستان های واقع 

در مناطق دور دست كشور، دانشجويان مرتبط با استاد راهنمايی كه در نقطه ای ديگر از كشور قرار دارند، و كمک به 

اساتيد پر مشغله به منظور كسب درآمد در تجارت برای ساعات آزاد، بکار گرفته شود. اما توانايی فناوری اطالعات 

در آموزش تازه در ابتدای راه است، در آينده ما نرم افزارهايی به نام »سيستم های هوشمند تک شاگردی« خواهيم ديد 
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كه به نوعی معلم خصوصی دانش آموز )برای هنگامی كه دانش آموز به درس توجه نداشته است( خواهد بود. مثاًل اين 

نرم افزار نه تنها به دانش آموزان دبيرستانی كمک می كند تا مهارت خود در رياضيات را بهبود بخشند، بلکه همچنين 

آنها را به لذت بردن از موضوعی كه قباًل از آن تنفر داشتند، ترغيب می كند. در دانشگاه، بيشتر دانشجويان ممکن است 

بازی های شبيه سازی شده تعاملی را به منظور به كارگيری دانش  شان در انواع مسايل و مشکالت دنيای واقعی 

بکار برند. كارمندان شركت های بازاريابی به عنوان برنامه های آموزشی، خودشان را با آواتارها در يک مکالمه خيالی 

محک بزنند. )آواتار، شبيه ساز انسان است كه اغلب به صورت بازی های ويديويی آنالين، همکاران و مشتريان فرضی 

را شبيه سازی كرده و بهترين بخش های آموزش مبتنی بر كامپيوتر را با تعامل رو  در  رو تركيب می نمايد(.

بهداشت: فناوری در خدمت سالم ماندن
چگونه کامپیوتر در بهداشت و پزشکی به کار گرفته می شود؟

يک ورزشکار در مسابقات خطرناک قايقرانی در آب  های آزاد، در دريای طوفانی دچار حادثه می شود و بازوی او دچار 

عفونت خطرناكی می گردد كه نياز به عمل جراحی فوری را اجتناب ناپذير می سازد. اما اين ورزشکار با كمک گام به 

گام آموزشی پزشک جراح كه از طريق ايميل بر روی لپ تاپ خورشيدی خود دريافت می كند، عمل بازوی خودش 

را انجام داده و نجات پيدا می كند.

داستان اين ورزشکار واقعی، يک مثال دردناک از »پزشکی از راه دور«1ـ مراقبت های پزشکی از طريق ارتباطات راه دورـ می باشد. در 

بعضی موارد، پزشکان در مناطق روستايی فاقد 

ديولوژی از راه  دسترسی به راديولوژی، از »را

 X دور« برای تبادل تصاوير كامپيوتری با اشعه

از طريق شبکه های تلفنی با پزشکان متخصص 

در مناطق شهری استفاده كرده اند. اكنون پزشکی 

از راه دور به يک سطح جديد و مهيج حركت 

می كند كه همان كاربرد دوربين های ديجيتالی و 

صدا می باشد. در نتيجه روند مراجعه به دكترها 

به وسيله بيماران معکوس خواهد شد. 

شکل3ـ1 پزشکی و فناوری اطالعات

Telemedicine ـ1



همچنين فناوری رايانه ابزارهای پزشکی را به طور اساسی متحول كرده است. همه اطالعات پزشکی كه به وسيله اشعه 

X، تست های آزمايشگاهی و بازبينی پالس ها در مانيتور توليد می شود، امروزه می تواند در يک قالب ديجيتال برای 

پزشک فرستاده شود. فناوری های انتقال تصوير اجازه می دهند تصاوير راديولوژی مانند سی تی اسکن ها و MRI فوراً  

به نمودارهای الکترونيکی تبديل و سپس به مطب های پزشکان ارسال گردد. بيماران تحت مراقبت های ويژه كه معموالً 

به وسيله پرستاران به صورت دايمی مراقبت می شوند، می توانند به وسيله پزشکان در برج های كنترل از راه دور كه 

كيلومترها دورتر واقع شده اند، معاينه گردند. 

پول: حرکت به سوی جامعه دارای مبادالت نقدی کمتر
چگونه رايانه ها بر روی موضوعات مالی تأثیر خواهند گذاشت؟

يک كارشناس اقتصاد عقيده دارد »آينده پول، با افزايش موارد ديجيتال همراه خواهد بود، مانند موارد مجازی و امکانات 

يابد. ما به طور  انتقال  يا  انه يا شبکۀ رايانه ايجاد گردد، شبيه سازی شود  جهانی«. مجازی يعنی چيزی به وسيله راي

حتم راه درازی تا جامعه بدون تبادل نقدی را در پيش خواهيم داشت. در واقع، پيش بينی می شود درصد انجام همه 

تراكنش های مالی به صورت الکترونيکی مبتنی بر تلفن و كامپيوتر، از 0/09% در سال 1993، به 18/4% در سال 2013 

برسد. در كنار ارز، چک های كاغذی و كارت های اعتباری و بدهی، از موارد جايگزين پول نقد می توان به كارت های 

شارژی مانند بليط های اعتباری مترو، انتقال های الکترونيکی وجوه و پول ديجيتال )كيف پول الکترونيکی( اشاره كرد.

برخی بانک ها و تجارت های ديگر به وسيله يک سيستم پرداخت الکترونيکی پشتيبانی می شوند كه اجازه می دهند 

كاربران اينترنتی كاالها و خدمات را با ريزپرداخت دريافت كنند. ريزپرداخت، پرداخت الکترونيکی به كوچکی حدود 

25 تومان در هر تراكنش است و در جايی كاربرد دارد كه كارت اعتباری بدليل هزينه كارمزد خريد، صرفه اقتصادی 

نداشته باشد.

اوقات فراغت: فناوری اطالعات در سرگرمی و هنر
چه نوع فعالیت هايی در اوقات فراغت به وسیله فناوری اطالعات تأثیر می پذيرد؟

فناوری اطالعات در همه انواع سرگرمی ها، از بازی های ويديويی گرفته تا برنامه های سرگرم كننده تلفن های همراه، به كار 

گرفته می شود. همچنين در اكثر هنرها نظير نقاشی و عکاسی نيز كاربرد دارد. در اينجا دو نمونه را بررسی می كنيم: موسيقی 

و فيلم.رايانه، اينترنت و وب جهان گستر، سيستمی را برای ضبط موسيقی و توزيع آن بنا كرده و اين فرايند زيرساخت مالی 

9صنعت موسيقی را تغيير داده است. 



افزايش تقاضا برای بازيگران كامپيوتری چگونه شکل گرفته است؟ در پاسخ بايد 

گفت يک عامل انيميشن است كه گرچه نسبتاً ارزان نيست، اما از هزينه دستمزد 

بازيگران واقعی )كه گاهی در جهان به 20 ميليون دالر هم می رسد!( پايين تر است. 

جلوه های ويژه عاملی است كه در جذب تماشاگر در ديگر كشورها بسيار مؤثر است 

و درآمد استوديوهای فيلمسازی از بازارهای خارجی را به شدت افزايش می دهد. 

عامل ديگر، استفاده برای خلق صحنه پردازی است. بازيگران واقعی می توانند در يک 

فيلم، همه صحنه ها را مثاًل در جلوی يک پرده آبی بازی كنند و پس از فيلمبرداری، 

طراح تصاوير رايانه ای، فضا را به يک دنيای خيالی در 100 سال قبل انتقال دهد. 

امروزه انيميشن كامپيوتری برای استوديوهای فيلمسازی بسيار معمول است و با 

توجه به درآمد باالی آن، حتی به ساخت بازی های كامپيوتری هم روی آورده اند.

اما انيميشن تنها زمينه ای نيست كه باعث تحول فيلم ها به وسيله رايانه شده باشد. ويرايش رايانه ای، به طور اساسی راه تدوين 

فيلم ها را تغيير داده است. در ويرايش سنتی فيلم، حلقه های نوار فيلم می چرخند و بر می گردند و با برش و چسباندن تکه های 

سلولوييد قابل خراش با يکديگر، فيلم توليد می شود كه تدوين گران كم كم آن  را به فراموشی می سپارند. امروزه يک تدوينگر 

می تواند به كيلومترها! نوار فيلم ذخيره شده روی كامپيوتر دسترسی داشته باشد و فوراً هر لحظۀ صدا و تصويری كه بخواهد 

را پيدا نمايد و می تواند صدها تركيب از يک صحنه را برای پيش نمايش آماده كند. 
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شکل4ـ1 مفهوم دانلود

ـ 1بازی های رايانه ای شکل5  


	001-051-C612-18



