
دولت الکترونیکی: مشارکت در اداره کشور
به چه طريقی کامپیوترها دولت و سیاست را تغییر داده اند؟

يک تحقيق دانشگاهی نشان می دهد كه اينترنت بزرگ ترين پتانسيل برای بهترشدن زندگی شهرنشينی است، زيرا برای 

كاربران بسيار سريع و ارزان بوده و تسهيل كننده ارتباط بهتری ميان شهروندان به نسبت رسانه های جمعی ديگر نظير راديو و 

تلويزيون می باشد. تحقيق ديگری نشان می دهد كه كاربران اينترنت بسيار بيشتر از غيركاربران عالقمند به ارتباط با دولت 

هستند، زيرا به سادگی می توانند اطالعات آنالين را پيدا كرده و از طريق ايميل با ادارات در تماس باشند.

در برخی شهرهای جهان، سايت های شوراياری برپا شده است كه يک وب سايت محلی رايگان با سيستم كاربردی ساده 

می باشد كه شهروندان می توانند با يکديگر و شورای محلی و دولت ارتباط داشته باشند. در برخی كشورها، يک سايت 

متمركز برای ارتباط شهروندان با نهاد های مختلف دولتی طراحی شده است ) در ايران سايت www.2lat.ir (همچنين در 

بعضی كشورها، مردم با دسترسی به سايت مجلس )پارلمان( می توانند جلسات را مشاهده كرده و رای گيری ها را نظارت 

نمايند و حتی می توانند متن صورت جلسات و مصوبات را بر روی اينترنت بشنوند يا بخوانند. در بعضی شهرها، شهروندان 

می توانند با ورود به سايت شهرشان كه معموالً به وسيله شهرداری راه اندازی شده است، به هر چيزی اعم از نظر سنجی 

تا خدمات مشاوره ای خانواده و جوانان دسترسی داشته باشند. در كنار صرفه جويی در هزينه تمبر، كاغذ و نيروی انسانی، 

دولت الکترونيکی به كاهش رفت و آمد كمک می كند. برای شهروندان در پرداخت ماليات و عوارض شهرداری، خريد 

بليط های سفر، خدمات وسيله نقيله مانند صدور خالفی، صدور و تمديد گواهينامه رانندگی، درخواست شناسنامه و سند 

ازدواج و درخواست و ثبت نام مشاغل دولتی، راحتی بيشتری به ارمغان می آورد.
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مشاغل و حرفه ها
چگونه با کاربرد کامپیوتر می توان شغل خود را ارتقاء داد؟

امروزه تقريبًا تمام مشاغل و حرفه ها به مهارت های كامپيوتری به اقسام گوناگون احتياج دارند. بعضی مشاغل و كارهای 

بقيه، كارهای ويژه ای هستند كه تركيب آموزش پيشرفته  ابزار معمولی بکار می گيرند.  معمولی، كامپيوترها را به عنوان 

كامپيوتر و آموزش های حرفه ای، برای مردم به طرز غم انگيزی انواع جديدی از حرفه ها را ايجاد می نمايند. به موارد زير 

توجه كنيد:

 در كسب و كار هتلداری، حتی متصديان پذيرش الزم دارند كه چگونگی كار با سيستم های كامپيوتری رزرو مشتری را 
بدانند. در بعضی هتل های مدرن، همچنين يک مسئول نگهداری كامپيوتر وجود دارد كه اين فرد با دانشی كه از سيستم های 

كامپيوتری دارد می تواند به ميهمانان هتل در مشکالت آنالين و بقيه مسايل كامپيوتری كمک كند.

 در اجرای احکام، افسران پليس الزم است بدانند چگونه از كامپيوتر در هنگام گشت زنی يا در اداره به منظور چک 
كردن ماشين های دزدی، بانک اطالعاتی مجرمين، وثيقه های بازداشتی و نظاير آن، استفاده كنند. همچنين بازجويان با پيش 

زمينه ويژه كامپيوتری نيز الزم اند تا به حل كالهبرداری ها، جرايم رايانه ای، حساب های نامشروع و ديگر تبهکاری های 

فناوری اطالعات بپردازند.

 در صنعت سرگرمی، كامپيوترها برای مقاصد معمولی و عادی نظير حساب درآمدها و هزينه ها، ليست پرداخت حقوق 
و امور فروش بليط به كار می روند. البته، اشخاصی هم با مهارت های جديد در طراحی های مجموعه های بصری، تركيب 

آموزش در معماری و مدل سازی سه بعدی كامپيوتری و در خلق جلوه های ويژه سينمايی مجوز دارند.

شکل7ـ1 حرفه ها



روش هايی برای شما که بتوانید کارمند پیدا کنید: همان گونه كه احتماالً می دانيد، نخستين كاربرد فضای مجازی به عنوان 

بازار كار، جست  و   جوی شركت ها برای افراد با دانش فنی و افراد متخصص برای استخدام بود. اما امروز كه عالقه  مندی 

عمومی در سرويس  های تجاری و اينترنت متحول شده است، تمركز مبادله كار آنالين وسيع تر گرديده است. امروزه پراكندگی 

شغلی از برنامه نويس اينترنت شدن تا جنگلبانی، فيزيوتراپ، مدل لباس و تدريس زبان و ....گسترش يافته است. بيشتر 

وب  سايت ها برای جويندگان كار رايگان است، اگرچه در اكثر آنها الزم است شما فرم های ثبت نام آنالين را پر كنيد.

روش هايی برای کارفرمايان که شما را پیدا کنند: پست كردن رزومه آنالين برای مشاهده به وسيله كارفرمايان دارای 

پتانسيل استخدام، جذاب هست، زيرا هزينه اين عمل اندک )يا صفر!( بوده و دسترسی وسيعی را شامل می شود. اما آيا 

مضراتی هم دارد؟ مطمئنًا می تواند داشته باشد، مثاًل ممکن است كارفرمايی رزومه شما را ببيند و بر حسب تصادف، همان 

كسی باشد كه اخيراً برايش كار می كرده ايد. در مجموع، بايد بدانيد كه شما كنترل آن چيزی را كه بر روی فضای مجازی 

منتشر می كنيد، از دست می دهيد. برای مثال شما اعتبار نامۀ بازرگانی تان را آنجا قرار می دهيد تا كل دنيا آن  را مشاهده كنند، 

اما بايد درباره آنچه كه ممکن است سوء  استفاده  ای از آن صورت پذيرد، نگران باشيد.

اگر شما پيش زمينه فنی داريد، بهتر است كه پست رزومه را با يک ثبت الکترونيکی انجام دهيد. زيرا شركت های دارای فناوری 

به طور خاص اين راه را مؤثرتر برای گزينش و استخدام يافته اند. البته، پست ممکن است برای افراد دارای پيشينه فنی اندک 

مناسب باشد. استخدام آنالين برای شركت ها به صورت يک امر معمول درآمده است زيرا خود اين روند يک پيش گزينش برای 

دارا بودن حداقل مهارت های اوليه رايانه  می باشد. اگر شما به اينترنت تسلط داريد، احتماالً چيزهايی هم راجع به واژه پردازها، 

صفحات گسترده و جست  و   جوی پايگاه داده نيز می دانيد، دانشی كه اين روزها در اغلب كارهای خوب مورد احتياج است.

13 شکل8  ـ1 پلیس و فناوری اطالعات
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چگونه فناوری اطالعات پست الکترونیکی، شبکه و کاربرد اينترنت و وب را تسهیل می کند؟ معنی اصطالح 

فضای مجازی چیست؟

يکی از نخستين كامپيوترها كه نتيجه تحقيقات مرتبط نظامی بود، در سال 1946 ميالدی )1325 هجری شمسی( ساخته شد 

و ENIAC  نام گرفت. اين كامپيوتر با اينکه حدود 30 تن وزن، 30 فوت عرض و دو طبقه ارتفاع داشت، فقط می توانست 

يک جفت عدد را در زمان قابل توجه برای آن دوران، يعنی سه هزارم ثانيه، در هم ضرب كند. آن نخستين كامپيوتر همه 

منظوره و ماشين الکترونيکی قابل برنامه نويسی بود و پدر جد ماشين های كوچک و سبک امروزی از جمله تلفن های 

هوشمند محسوب می شود. 

تلفن گسترش می يابد
تلفن چگونه تغییر کرده است؟

جذابيت تلفن های همراه تا آنجايی است كه، مردم هديۀ قابل حملی برای گپ زدن دريافت كرده اند. كاربرانی كه گاهی 45 

تماس در روز يا حتی بيشتر برقرار می كنند. تحليل گران راهبردی پيش  بينی كرده اند مشتركان تلفن همراه سراسر جهان تا 

سال 2013 بالغ بر 3/9 ميليارد نفر خواهد شد.

4ـ1
فراگیر شدن فناوری اطالعات: تلفن همراه، پست الکترونیکی، اينترنت و دنیای مجازی

ـ 1 پیشرفت فناوری اطالعات شکل9



 در بيشتر شکل های اوليه، تلفن ها به قدری ساده طراحی می شدند كه حتی يک كودک خردسال نيز قادر به استفاده از آنها 

بود. اما اكنون آنها پيچيده تر و متنوع تر شده اند، با قابليت اتصال به اينترنت و وب جهان گستر. در واقع تلفن های هوشمند 

اينترنتی )مانند iPhone از شركت Apple(، گام بسيار بزرگی در راستای فناوری اطالعات برداشته اند. اينک شما الزم 

نيست يک رايانه شخصی برای دسترسی به اينترنت داشته باشيد، تلفن های هوشمند در مدل های متنوع و گوناگون شما را 

قادر می سازند كه نه تنها بتوانيد تماس تلفنی برقرار كنيد، بلکه همچنين پيام های متنی ارسال يا دريافت نماييد، روی وب 

به گشت و گذار بپردازيد، اخبار، تحقيقات و پژوهش، موسيقی، تصاوير، فيلم و برنامه های تلويزيونی را دريافت كنيد )و 

با دوربين عکاسی و فيلم برداری تلفن های همراه، تصاوير را نيز ارسال نماييد(. 

»شما يک ايمیل داريد«، رسانه جمعی پست الکترونیکی
چه چیزی ايمیل را از فناوری های قبلی متمايز می سازد؟

چهل سال طول كشيد تا تلفن ثابت 10 ميليون مشترک بدست آورد و اين مدت برای ماشين های دورنگار1 بيست سال بود. 

كامپيوترهای شخصی پنج سال پس از توليد به خانه ها راه يافتند. پست الکترونيکی يا ايميل كه در سال 1981 به وجود آمد، 

به سرعت عموميت يافت و در اندكی بيش از يکسال، 10 ميليون كاربر پيدا كرد. هيچ فناوری اينقدر سريع عموميت پيدا 

نکرده است، بنابراين، يکی از اولين چيزهايی كه كاربران جديد كامپيوتر و اينترنت معموالً ياد می گيرند، چگونگی ارسال 

و دريافت پست الکترونيکی است.

تا سال 1998 پست نامه های كاغذی وسيله اصلی مکاتبات ارتباطی بود. اما در همان سال، حجم پست الکترونيکی از حجم 

پست كاغذی پيشی گرفت. در سال 2007، مجموع تعداد پيام های پست الکترونيکی روزانه در سراسر جهان 183 ميليارد 

تخمين زده شد. در حقيقت امروزه پست الکترونيکی، كاربرد عمدۀ كامپيوترهای شخصی می باشد.

 جاذبه پست الکترونيکی را می توان به جاذبه قديمی  چاپ تشبيه كرد و داليل موفقيت ايميل شبيه داليل موفقيت تلفن های 

تصويری است )كه اجازه می دهد افراد همديگر را در هنگام مکالمه ببينند( كه البته در مورد تلفن تصويری بسيار كند اتفاق 

افتاد، زيرا آنچه ما واقعًا از مکالمه تلفنی انتظار داريم كمترين تماس فيزيکی متناسب با نياز ارتباط با افراد ديگر می باشد. 

به هر حال آنچه جالب است، اين است كه اين روزها وقتی تصاوير اغلب كلمات را در هم می شکنند، پست الکترونيکی 

يک بازگشت به عقب يا ارتجاع محسوب خواهد شد. 
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اينترنت، وب جهان گستر و سیم کشی فضای مجازی
تفاوت میان شبکه)net(، وب)web( و فضای مجازی)cyberspace( چیست؟

همان طوری كه موفقيت تلفن همراه نشان می دهد، ارتباطات و مخابرات به هر گوشه و كناری از تمدن ها راه يافته است 

)فقيرترين كشورها هم واقعًا در رشد تلفن همراه پيشرو هستند(، توسعه ای كه »سيم كشی فضای مجازی«1 ناميده می شود. 

كلمه »فضای مجازی« ابتدا برای توصيف شبکه های كامپيوتری آينده كه كاربران می توانند آنها را به سرشان وصل كنند، 

به كار رفت. كلمه مجازی )Cyber( نيز از كلمه cybernetics كه به معنی روش حركت ماشين الکترونيکی و نحوه تقليد 

از رفتار و اعمال انسان است، مشتق می شود و در سال 1948 به منظور توصيف مطالعات مقايسه ای سيستم های كنترل 

خودكار، نظير سيستم های عصبی/ مغزی و سيستم های ارتباطی ماشينی/ الکتريکی به كار رفت. در كاربردهای روزمره، اين 

كلمه معانی متفاوت بيشتری را داراست.

امروزه بيشتر مردم »فضای مجازی« را معادل »اينترنت« فرض می كنند. اما فضای مجازی بسيار فراتر از اينترنت می باشد. 

مانند  مواردی  بلکه  باشد،  می  مختلف  انجمن های  و  وبالگ ها  گفت وگو،  اتاق های  وب،  شامل  تنها  نه  مجازی  فضای 

كنفرانس های تلفنی و ATM   ها را نيز در بر دارد. پس می توان گفت كه فضای مجازی نه تنها شامل دنيای آنالين و به ويژه 

اينترنت می  باشد، بلکه به طور كلی دنيای ارتباطات و مخابرات سيمی و بی سيم را نيز شامل می شود )زمينه غير فيزيکی 

كه به وسيله كامپيوتر و سيستم های مخابراتی به  وجود آمده است(. 
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تعريف شبکه و وب
و  اينترنت  مجازی،  فضای  مهم  بسيار  جنبه  دو 
نام وب جهان گستر1  به  كه  اينترنت  از  بخشی 

شناخته می  شود، می باشد. اجازه دهيد در اينجا 

آنها را تعريف كنيم:

 اينترنت »شبکه ای از شبکه ها«: اينترنت قلب 
عصر اطالعات محسوب می شود و شبکه ای از 

شبکه ها می باشد. اينترنت )يا همان net(، يک 

شبکه از كامپيوترهای سراسر جهان می باشد كه 

به صدها هزار شبکه كوچک  تر متصل شده اند. 

اين شبکه از به هم پيوستن شبکه های آموزشی، 

تجاری، غير انتفاعی، نظامی و حتی خصوصی 

بوجود آمده است.

    وب جهان گستر »بخش چند رسانه ای اينترنت«: اينترنت از بيش از 40 سال پيش تاكنون در دسترس بوده است، 
اما آن چيزی كه به آن عموميت بخشيد، به جز پست الکترونيکی، وب جهان گستر بود كه در اوايل دهه 1990 ميالدی 

توسعه  يافت و اغلب برای سادگی وب )web يا Web( ناميده می شود. وب يک سيستم اتصال داخلی برای كامپيوترهای 

شبکه اينترنت است كه سندها را در قالب خاصی به شکل چندرسانه ای پشتيبانی می كند. كلمه »چند رسانه ای«2به فناوری 

اشاره دارد كه اطالعات را به بيش از يک رسانه ارائه می دهد، مانند تركيب صدا، تصاوير ثابت، تصاوير متحرک و صدا. به 

عبارت ديگر، وب اطالعات را به بيش از يک مدل ارائه می كند.

تأثیرات اينترنت
شکی وجود ندارد كه تأثيرات اينترنت و وب بر دنيای ما بسيار شگرف بوده است. در حال حاضر در كشورهای توسعه  يافته، 

75% افراد بزرگسال از اينترنت استفاده می كنند و مطابق با آمار 72% از اين كاربران، به طور ميانگين هر روز روی اينترنت 

هستند. 60% از آنها نيز برای ارسال يا خواندن پست الکترونيکی از اينترنت بهره می برند. اما به راستی انقالب اينترنتی چيست؟ 
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ماشين چاپ؟ يک  اختراع  با  معادل  مهم تر،  يا حتی  آن است؟  فناوری های مشابه  يا  تلويزيون  اختراع  معادل  آن  آيا 

كارشناس فناوری اطالعات می گويد: تلويزيون به عنوان يک قدرت توليد شد و جامعه را به مقدار زيادی تغيير داد، 

اما ماشين چاپ بر روی هر چيزی تأثير گذاشت، اعم از دولت ها، علوم، سيستم توزيع سراسری، مذهب، سالمتی و 

چيزهای ديگر. اگر اينترنت معادل با ماشين چاپ باشد، هيچ ميزانی از مواد اعتياد آور نمی تواند با اعتياد آن مقايسه شود!

دانش آموزان و دنیای الکترونیکی
چگونه سطح دانش IT خود را با بقیه دانش آموزان مقايسه کنم؟

تا اينجا درک كرديد كه فضای مجازی زندگی ما را اشباع كرده است. تعداد كاربران اينترنت برای سال 2006 ميالدی 

1/2 ميليارد نفر برنامه ريزی شده بود كه از اين تعداد 185 ميليون نفر آمريکايی بودند. در حالی كه ميانگين سن كاربران 

رو به افزايش است، شکی وجود ندارد كه 18 تا 27 ساله ها )نسل جوان يا نسل اينترنت( فناوری اطالعات را دوست 

دارند، با 85% از استفاده از كامپيوتر و 78% استفاده از اينترنت. برای نسل اينترنت، رسانه ديجيتال مانند هوا می باشد. 

دنيای الکترونيک هر جايی هست، اينترنت و وب هر جايی هست، فضای مجازی در هر چيزی نفوذ كرده است.

پنج اندازه مختلف رايانه ها کدامند و کدام سرويس دهنده و کدام سرويس گیرنده هستند؟

* هنگامی كه صدای ساعت كوک شده شما را بيدار می كند، شما از رخت خواب بيرون می پريد و به آشپزخانه می رويد 

تا *چای ساز را روشن كنيد، بعد از استفاده از * مسواک برقی و دوش و لباس پوشيدن، نان را در * مايکروفر قرار 

می دهيد و * كنترل تلويزيون را برداشته و آن را برای آگاهی از وضعيت هوای امروز روشن می كنيد. در ادامه و پس 

از قراردادن ظرف ها در * ماشين ظرفشويی، از منزل خارج شده و *ماشين را روشن كرده و به سمت محل كار به 

راه می افتيد. در طی مسير و توقف * پشت چراغ قرمز، *iPad خود را برای گوش كردن به موسيقی روشن می كنيد.

ايد )همان طوری كه حدس  داشته  كامپيوتری سر وكار  10 وسيله  با  اما حداقل  نزده ايد،  رايانه دست  به  شما هنوز 

می زنيد، وسايل با * مشخص شده اند(. همۀ اين كاربردهای آشنا بر پايه يک تراشه كوچک رايانه ای به نام ريزپردازنده 

استوار است. در نتيجه شايد كلمه »رايانه« نارسا باشد. در حقيقت به اين وسيله نبايد كلمه رايانه را اطالق كرد، بلکه  18
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بايد آن را »ماشين همه منظوره« ناميد. به عبارت ديگر، آن فقط يک ماشين برای انجام محاسبات نيست، بلکه موارد 

برجسته ای دربارۀ آن وجود دارد كه می تواند هر تعداد از كاربرد ها را امکان پذير سازد. اما انواع گوناگون رايانه ها چه 

هستند؟ در اينجا باهم به آنها نگاه می كنيم:

تمام رايانه ها، بزرگ و کوچک: طبقه بندی رايانه ها
پنج اندازه مختلف رايانه ها چیست؟

زمانی ايده داشتن رايانه شخصی شبيه ايده داشتن راكتور هسته ای شخصی در اين زمان بود. در آن روزها، در دهه های 

1950 و 1960 ميالدی، رايانه ها ماشين های عجيب و غريبی بودند كه تنها به وسيله مؤسسات بزرگ قابل خريداری 

بودند. اكنون كه آنها در شکل ها و اندازه های گوناگون وجود دارند، می توان مطابق با قدرت پردازش آنها را طبقه بندی 

كرد: ابر رايانه ها، رايانه های بزرگ، رايانه های كوچک، ريز رايانه ها و ريزكنترل ها. 

)Super Computers( ابررايانه ها
آيا ممکن است من شانس استفاده از يک سوپر کامپیوتر را داشته باشم؟

قيمت انواع آنها بين يک ميليون تا بيش از 350 ميليون دالر نوسان دارد. ابررايانه ها، ماشين های با ظرفيت بسيار بااليی 

هستند با هزاران پردازنده    كه قادر به انجام چندين تريليون محاسبه در يک ثانيه می باشند. آنها گران ترين و سريع ترين 

كامپيوترهای در دسترس بوده و همانطوركه از نامشان پيداست، برای كاربردهايی كه با محاسبات بسيار عظيم در حجم 

و  مولکولی  سازی  مدل  موشک،  طراحی  هوا،  بينی  پيش  كشور،  يک  مالياتی  سرشماری  مانند  دارند،  سروكار  داده ها 

شکستن كدهای امنيتی، مناسب می باشند. اخيراً آنها برای اهداف تجاری هم به كار گرفته شده اند  ـ برای مثال، ارزيابی 

اطالعات آماری بازاريابی ـ و همچنين برای خلق فيلم های 

انيميشن. سريع ترين كامپيوتر جهان، و قدرت پردازشی اش 

نامش است،  امروزی  پرقدرت  لپ   تاپ  صدهزار  معادل 

آزمايشگاه  مهندسان  به وسيله  و  است   Road Runner

طراحی شده   IBM و شركت   Los Alamos National

است. كاربرد ابتدايی آن برای تحقيقات تسليحات هسته ای 

و شبيه سازی انفجارهای اتمی بود. سرعت پردازش آن يک 

19پتا فالپ1 يا 1000 تريليون عمل بر ثانيه است.ابررايانه ها  شکل12ـ1 ابر رايانه 
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زيرا  شود،  توليد  نانو1  فناوری  پايه  بر  است  ممکن  جديدی  نسل  اما  هستند،  كامپيوترها  ترين  پرقدرت  هم  هنوز 

ساختارهای مولکولی نانو، برای ساخت ماشين های بسيار كوچک نگهدارنده داده ها و انجام عمليات به كار رود )نانو 

به معنای يک ميليارديم است(. به عبارت ديگر، آنها كامپيوترهايی به اندازه يک مداد پاک كن خواهند بود كه قادرند 

10 بار سريع تر از سريع ترين ابررايانه های امروزی كار كنند. به طور حتم فناوری نانو خودش را در هر وسيله و هر 

كاربردی در زندگی ما نشان خواهد داد.

)Main Frame( رايانه های بزرگ
چه نوع سرويس هايی را می توانم از يک رايانه بزرگ دريافت کنم؟

تا پايان دهه 1960 ميالدی، تنها كامپيوترهای در دسترس، رايانه های بزرگ بودند. آنها با 

آب يا هوا خنک می شوند و اندازه فيزيکی آنها بسته به كاربرد می  تواند كوچک، متوسط و 

بزرگ باشد. رايانه های بزرگ به وسيله سازمان های بزرگ نظير بانک ها، خطوط هواپيمايی، 

اغلب  می رود.  كار  به  عمليات  ميليون ها  پردازش  برای  انشگاه ها  د و  بيمه  شركت های 

كاربران به رايانه های بزرگ از طريق يک ترمينال كه يک صفحه نمايش و يک صفحه كليد 

دارد و می  تواند داده ها را وارد و خارج نمايد، اما قادر به اعمال پردازش نيست، دسترسی 

دارند. رايانه های بزرگ ميلياردها دستورالعمل را در ثانيه پردازش می كنند.

)WorkStation( رايانه های کوچک
برخی از کاربردهای رايانه های کوچک چیست؟

اين كامپيوترها در ابتدای دهه 1980 ميالدی معرفی شدند. رايانه های 

كوچک كامپيوترهای شخصی قدرتمند و گرانی هستند كه معموالً 

برای علوم پيچيده، رياضيات، محاسبات مهندسی، طراحی به كمک 

آوردن  فراهم  با  دارد.  كاربرد  كامپيوتر  كمک  به  توليد  و  كامپيوتر 

توانايی های زيادی كه در مقايسه با كامپيوترهای بزرگ دارند، آنها 

برای وظايفی نظير طراحی بدنه هواپيما، توسعه نسخ دارويی و ساخت جلوه های ويژه فيلم ها به كار می رود.

 رايانه های كوچک می توانند چشم ها را برای توانايی های گرافيکی شان به خود خيره كنند، نظير تنفس در زندگی سه بعدی 

در داخل فيلم هايی نظيرهری پاتر. توانايی رايانه های كوچک رده پايين با ريزرايانه های روميزی رده باال هم  پوشانی دارد.
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