
شماره 14
شهریور 94

17

ی 
ات

الع
اط

ه 
مع

جا
 و 

ید
جد

ی 
ها

نه 
سا

ر

رسانه�های�جدید�و�جامعه�اطالعاتی�
 ارزیابی�فعلی�و�چشم�انداز�آینده

چکیده:
رسانه ها و جامعه یک رابطه نزدیک با یکدیگر دارند و رسانه ها اغلب جامعه را با 
ارائه اطالعات و پیش بینی های مناسب راهنمایی می کنند. نمونه های بسیاری وجود 
دارد که جامعه تحت چند تغییر اساسی از طریق احاطه رسانه های قدرتمند به سوی 
جهت گیری های خوب رهنمون شده اند. مفهوم جامعه اطالعاتی زمانی متولد شد که 
رسانه ها برای بازتولید اطالعات با سیستم دیجیتال سروکار پیدا کردند. دستیابی به 
اطالعات به دفعات زیاد امکان پذیر شده بود و تحوالت سریع تکنیکی نیز به مردم 
کمک کرد تا با سرعت به جریان اطالعات در سراسر جهان دست پیدا کنند. رسانه ها 
به سوی تولیدات متعدد با نوآوری بیشتر و بیشتر در علم و فناوری رفتند و جامعه 
اطالعاتی با تکثیر کانال های تهیه و توزیع اطالعات مورد نیاز کاربران فردی بیشتر 
هوشمند شد. مردم در حال حاضر در پوسته مجازی ساخته شده توسط میلیون ها نفر 
از کانال های اطالعاتی کوچک زندگی هستند و کاربر می تواند اطالعات را در هر 
زمان و از هر نقطه در جهان انتخاب کند. از طریق اینترنت، بیشتر و بیشتر چیزهای 
اطراف ما قابل دسترسی است و به عنوان یک گره زنده اطالعات مهیا شده و با تبادل 
مداوم با کانال های اطالعاتی، زندگی ساده تری را برای مردم فراهم ساخته است. این 
مقاله درباره گشت وگذاری با رسانه در جامعه و اثر رسانه های جدید در ایجاد جامعه 
اطالعاتی و ساختار جامعه اطالعاتی در نسل های مختلف رسانه ها همراه با چشم انداز 

آینده رسانه های جدید و جامعه اطالعاتی تحقیق کرده است.
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مقدمه
ویکی پدیا به عنوان یکی از منابع قوی اطالعاتی در 
دوران مدرن، اطالعات را این چنین تعریف کرده 
یک  درباره  ارسال شده  و  دریافت  »دانش  است: 

واقعه یا پدیده خاص«. اطالعات در حالت فنی 
هم زنجیره ای از نمادها است که می تواند به عنوان 
یک پیام تفسیر شود؛ بنابراین یک چیز که همه بر 
آن اتفاق نظر دارند این است که نیازهای اطالعاتی 
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به منظور توجیه اهمیت اطالعات و ایجاد حالت 
ایده شبکه  مخابره می شوند.  جامعه  در  انسجام 
جهانی وب و اینترنت ناشی از امیال زیادی بوده و 
در اوایل دهه 80 آغاز شده است. اطالعات با تبدیل 
فناوری  به  یک ها  و  صفرها  سامان یافته  جریان 
دیجیتال ما را قادر کرده است که رمزگشایی از 
بنابراین  دهیم؛  انجام  نور  سرعت  با  را  اطالعات 
در  انقالبی،  ردپای دیجیتال  آرمانی  در وضعیت 
شیوه اطالعات تولیدشده، اشتراک گذاشته شده و 
مصرف شده در جامعه ایجاد کرده است. اطالعات 
به  دسترسی  و  شده  لبریز  حاضر  حال  در  آزاد 
اطالعات، به طور قابل توجهی آنتروپی اطالعات را 
در جامعه کاهش داده است. مردم جامعه به خاطر 
وجود یک حوزه اطالعات مجازی در اطراف آن ها 
بسیار مطلع هستند و آن ها می توانند اطالعات 
جهان  در  نقطه  هر  از  و  زمان  هر  در  را  مربوط 
دریافت کنند. در حال حاضر مردم سراسر جهان 
به یک  به خوبی  از جوامع مختلف  بسیاری  در 
جریان نامرئی اطالعات متصل شده اند و این به 
مفهوم رهبری »جامعه اطالعاتی« است که در آن 
میلیون ها و میلیون ها نفر از مردم در جوامع توسط 
تنها یک الگوی مشخص ارتباط تعیین یافته اند و 
آن وابستگی اطالعات و یا به عبارت دیگر وابستگی 
اطالعات اجتماعی است. نکته خوب در مورد این 
جامعه اینکه از آنجا که همه مردم با استفاده از 
در  کس  هر  شده اند،  متصل  اطالعاتی  مفاهیم 
در  این  و  است  اطالعاتی  مهارت  درگیر  زنجیره 
نهایت به جهش اطالعات شتاب خواهد داد. جهش 
به منظور  و  بوده  جامعه  هر  نیاز  مورد  اطالعات 
تکامل و انطباق با تولیدات آتی مدل اطالعات برای 
آینده است. باید از تمام نیازهای اطالعاتی مراقبت 
را هوشمندانه  زائد  و  و مطالب غیرضروری  کرد 
دور انداخت. این مقاله مطالعه نظری درباره تمام 
جنبه های اطالعات در زمینه مدرن روز و فراتر 
از آن شناسایی لینک های اطالعاتی نه تنها بین 
مردم بلکه در جامعه، فرایندها و همه چیز به شیوه 
منسجم است. جامعه اطالعاتی به مفهوم درست 
آن باید اطالعات را به پیش ببرد. سازمان دهی یک 
رابطه هماهنگ میان مردم، فرایندهای اساسی که 
در آن مردم به ناچار درگیرند و همه چیز و یا روزآمد 

شدن موادی که می تواند منابع اطالعاتی باشند.

ظهور رسانه های جدید
مشاهده مؤثرترین راه تبادل اطالعات بیانگر آن است 
که تمدن بشری شاهد اشکال رسانه ای در سنوات 
مختلف بوده است. رسانه های سنتی اغلب به عنوان 
رسانه نسل اول محسوب و شامل رویکردهایی از 
روزنامه، تلویزیون، مواد چاپی، رادیو، تلگراف، تلفن 
کابل و آگهی، غالباً یک اثر جادویی داشته اند و واقعاً 
با ارتباط اطالعاتی برای یک دوره زمانی طوالنی 
نیرومند شدند. به عنوان نوآوری کامالً به طور طبیعی 
به خاطر جامعه بشری رخ دادند و این زمینه خاص 

نیز از این قاعده مستثنا نیست و تغییر همه چیز 
بعد از اختراع کامپیوتر و راه های جدید محاسبات 
دیجیتال آغاز شد. اطالعات یا به عبارت دقیق تر 
اطالعات آنالوگ به آرامی به دیجیتال انتقال یافت 
و رسانه ها اولین جاهایی بودند که تحت تأثیر قرار 
گرفتند. رسانه های سنتی به منظور دستیابی به 
سهولت انتقال، خطای کمتر، مصرف کمتر انرژی و 
مدیریت بهتر اطالعات، دوباره خود را با تکنولوژی 
زیربنایی دیجیتال سامان دادند. این تغییرات اواخر 
کشورهای  در  دهه 1970  اواخر  تا  دهه 1950 
توسعه یافته و اواخر دهه 80 در کشورهای در حال 
تبادل  اما مردم هنوز در مورد  آغاز شد؛  توسعه 
گسترده اطالعات دیجیتال نگران بودند. هر چند 
برخی آزمایش ها با آرپانت انجام شد تا زمانی که 

مردم سراسر جهان  �
در بسیاری از جوامع 

مختلف به خوبی به یک 
جریان نامرئی اطالعات 
متصل شده اند و این به 
مفهوم رهبری »جامعه 

اطالعاتی« است که 
در آن میلیون ها و 

میلیون ها نفر از مردم 
در جوامع توسط تنها 

یک الگوی مشخص 
ارتباط تعیین یافته اند.
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مردم قادر به ارسال برخی از بسته های اطالعاتی از 
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس به مؤسسه تحقیقاتی 
استنفورد روی آرپانت بودند. این یک نقطه عطف 
  ARPANETبه عنوان رسانه ها  تاریخ  در  واقعی 
بود و موجب گسترش دیگر شبکه ها و استاندارد 
در   ))TCP/IP سوئیت  اینترنت  پروتکل  شدن 
سال 1982 شد. ارائه دهندگان خدمات اینترنت 
تجاری از اواخر دهه 80 ظهور کردند، زمانی که 
اینترنت در  ارائه خدمات خارج شد و  از  آرپانت 
سال 1995 تجاری شد. رسانه ها آن روز تجدید 
ارائه برخی از خدمات جذاب  با  حیات یافتند و 
مانند پست الکترونیکی، پیام های فوری، پورتال 
وب و تماس های صوتی و تصویری روی اینترنت، 
به اشتراک گذاری از راه دور و غیره به عنوان رسانه 
نسل دوم ظهور کردند. مردم مبادرت به استفاده از 
این نوع رسانه های جدید کردند و به زودی متوجه 
قدرت نهفته در این رسانه ها شدند. این نه تنها اثبات 
کرد که می تواند مفید باشد بلکه تبادل اطالعات 
نیز بسیار سریع و تقریباً در زمان واقعی بود. جای 
تعجب نیست، تبادل اطالعات کسب وکار و اقتصاد 
را در زمان واقعی به عنوان نیاز اولیه این زمینه ها را 
هموار کرد. همان طور که بیشتر و بیشتر مردم با 
استفاده از اینترنت برای به دست آوردن اطالعات 
ارسالی دیجیتال شده روی شبکه عمومی مبادرت 
می کردند، آنان شروع به تحقق بخشیدن به سه 
عامل کردند که می توانست سیستم را از تنگنا 

خارج کند:
اطالعات  انتقال  برای  باند  پهنای  افزایش   .1

گسترده دیجیتالی.
2. افزایش ظرفیت عظیم مورد نیاز برای ذخیره 

اطالعات.
3. تأمین امنیت به هنگام توزیع اطالعات حساس.

باند  پهنای  برابری  دو  افزایش  با  اول  مشکل 
معرفی  افزایش  با  شد.  حل  هوشمندانه  کاماًل 
از  ابعاد دیگری  فناوری های بی سیم و گشایش 
رسانه های نسل دوم، مردم موفق شدند در هنگام 
سفر نیز به تبادل اطالعات بپردازند. مردم بیشتر 
به شبکه متصل شدند و تبادل اطالعات در زمان 

واقعی آن به یک واقعیت تبدیل شد.
مشکل دوم با ایجاد مراکز داده و ذخیره سازی و 
توزیع اطالعات رفع شد که در آن هر مرکز داده 

به عنوان یک گره از شبکه و قطعه ای از ذخیره 
و  سهولت  با  بزرگ  داده  مراکز  است.  اطالعات 
کم خطا در سراسر نقاط مختلف جهان با ذخیره و 

یا ارائه اطالعات بیشتر راه اندازی شد.
به عنوان  داده مشخصی  مراکز  معرفی  و  تعیین 
داده های امن تر در برابر هرگونه هک و خسارت 
فیزیکی به دلیل فجایع طبیعی نیز راه حلی برای 
مشکل سوم بود. بیشتر با جهت نرم افزاری که 
ساخته  مختلف  امنیتی  پروتکل های  آن  در 
اطالعات  تبادل  از  خاصی  انواع  برای  می شوند. 
معرفی  اجباری  امنیتی  مختلف  گواهینامه های 
تبادل  هرگونه  که  شدند  مطمئن  مردم  شدند. 
اطالعات با استفاده از آن گواهینامه های امنیتی، 

واقعاً قابل اعتماد و امن هستند. 
روند نسل دوم رسانه ها کاماًل مؤثر بود و پوشش 
آن ها تقریباً دو دهه طول کشید. تبادل اطالعات 
در مقایسه با انواع رسانه نسل اول به مراتب آسان تر 
و سرگرم کننده بود. مردم سادگی روش را دوست 
داشتند و بیشتر مردم در زنجیره آن درگیر شدند. 
دو تا چیز عمده در این دوره رخ داده که تقریباً 
پایه و اساس دوران بزرگ بعدی را موجب شده 
است که به طور اختصار بیان می کنم. در مرحله 
در  اینترنت  گسترده  توانمندی های  مردم  اول، 
مبادله اطالعات در زمان واقعی را درک کردند. 
در مرحله دوم کامپیوترهای شخصی تنها رسانه 
متصل شده به اینترنت نیستند و راه های متعدد 
دارد.  وجود  اینترنت  به  اتصال  برای  دیگری 
فراتر  رسانه ها  دوم  نسل  موفقیت  گزارش های 
اجرا  حال  در  اول  نسل  رسانه های  به  کمک  از 
نسل  رسانه های  می رود.  پیش  موازی  به صورت 
اول از بسیاری از تکنولوژی نسل دوم بهره مند 
میان  در  حتی  آن ها  دلیل  همین  به  و  شدند 
جریان آزاد اطالعات به عملیات خود ادامه دادند.

رسانه های نسل دوم کاری فوق العاده در دستیابی 
به اینترنت عملکردی کردند و آن افزایش اعتماد 
کاربران به آن بود. برخی از مناطق خاکستری 
به  رسیدن  برای  که  داشت  وجود  بهبود  برای 
عدم  آن ها  مهم ترین  کرد.  کمک  عطف  نقاط 
دسترسی اطالعات برای هر تقاضا بود. مردم برای 
برخی از منابع اساسی دنبال اطالعاتی بودند که 
می توانست به تقاضای آن ها پاسخ دهد. این حس 
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کنجکاوی موجب گشایش دری برای نسل سوم 
رسانه ها و معرفی موتورهای جست وجوی تجاری 
دانست  بااهمیت  باید  که  دیگری  رویداد  شد. 
بهره برداری  در  همراه  تلفن  فناوری  از  استفاده 

اطالعات از اینترنت است. 
سوم  نسل  رسانه های  مشخصه  رویداد  دو  این 
جست وجوی  موتورهای  از  کمی  تعداد  است. 
تجاری با توجه به پوشش گسترده اطالعات در 
مدت زمان کوتاه تقریباً بالفاصله محبوب شدند. 
اطالعات نه تنها از طریق کامپیوتر بلکه از طریق 
دسترس  در  به راحتی  همراه  تلفن  دستگاه های 
بود. سرعت اینترنت بیشتر شد و کاربران هنگام 
کار با اینترنت احساس آرامش بیشتری کردند. 
در این زمان، اینترنت عماًل به عنوان استانداردی 
و  شد  محسوب  اطالعات  تبادل  هرگونه  برای 
مردم تقریباً اطالعات دیجیتال را عماًل به عنوان 
از  بسیاری  گرفتند.  نظر  در  اطالعات  استاندارد 

وب سایت ها و پورتال ها منابع اصلی اطالعات شدند 
و چنین احساس نیاز شد که ابزارهای نسل سوم 
رسانه ها در جریان فرایند خودکار در پیونددهنده 
بخش های مختلف زندگی است. پورتال های وب 
از جانب صنایع، بازار، حکومت، آموزش و پرورش، 
سرگرمی و بسیاری از بخش های دیگر راه اندازی 
و سخنگوی آنان شدند. اطالعات منتقل شده از 
پورتال وب با همان اهمیت در نظر گرفته شد و 
کل این زنجیره یک بار دیگر اینترنت توانمند را در 

تبادل اطالعات بنیان نهاد.
اگرچه بسیاری از وب سایت ها و پورتال ها به عنوان 
اجرا  حال  در  سوم  نسل  رسانه های  از  بخشی 
بودند، ولی همه آن ها فاقد یک مفهوم اساسی 
از اطالعات بودند و آن این بود که اطالعات باید 
جریان  است  ممکن  که  آنجا  تا  مردم  سوی  از 

یا  وب سایت ها  به جای  مردم  که  به طوری  یابد. 
پورتال ها منبع اطالعات شوند. این کار مردم را 
درگیر خلق اطالعات می کرد. این اقدام پسندیده 
به عنوان وب 2.0 شناخته  شده و اساساً کمک 
پویا  به  ثابت  پورتال های  و  وب سایت ها  تا  کرد 
  )RIA(غنی اینترنتی  اپلیکیشن های  و  تبدیل 
فعال شوند. این تغییر کوچک در رسانه های نسل 
سوم تحول بزرگ دیگری در تاریخ رسانه ها ایجاد 
کرد و موجب شکل گیری انفجار بزرگ اطالعات 
در مناسبات اجتماعی شد. رسانه اجتماعی رسانه 
با همکاری  را  اطالعات  که  است  بزرگی  جدید 
این یک مرحله مجازی  و  فراهم می کند  مردم 
است.  واقعی  زمان  در  اطالعات  مبادله  برای 
اطالعات از طریق رسانه های اجتماعی آن چنان 
زنده است که می توان آن را حس کرد و مردم 
هنگام همکاری با ابزارهای رسانه های اجتماعی 
قاطعانه  پیروزی  یک  این  کنند.  غرور  احساس 
برای رسانه های نسل سوم است، به دلیل اینکه 
تاکنون رسانه ها سعی می کردند مردم را به پیش 
ببرند ولی در حال حاضر کاربران، رسانه ها را به 
پیش می برند. ایده رسانه های اجتماعی شش نوع 
همکاری اطالعات به شرح زیر ایجاد کرده است. 
با  مــردم  که  خدماتی  اجتماعی:  شبکه های 
به  و  همکاری  برای  را  مشترک  عالقه  و  زمینه 
اشتراک گذاری اطالعات متصل می کند. نسبت به 
دیگر نمونه ها، سیستم های متداول در فیس بوک، 

مای اسپیس، لینکدین و غیره محبوب تر است.
ایده  مانند  مشابه:  سایت های  نشانه گذاری 
نشانه گذاری )book mark( سنتی، به مدیریت 
مختلف  پورتال های  و  وب سایت ها  در  اطالعات 
نگهداری  طریق  از  را  آن ها  و  می کند  کمک 
به صورت  مشترک  مخزن  طریق  از  نشانه  یک 
و  جست وجو  بــرای  می کند.  مدیریت  مؤثر 
را  آن ها  می توان  نشانه ها  آسان  اشتراک گذاری 
برچسب زد. اعضای گروه از این کار لذت می برند.

اشتراک  به  برای  پلت فرم  اجتماعی:  اخبار 
و  است  لینک های خارجی  یا  و  اخبار  گذاشتن 
سپس کاربران از طریق رأی دادن درباره آن ها 
اظهارنظر می کنند. اخبار رأی داده شده برجسته تر 
نمایش داده شده و کاربران از مواردی که بیشتر 
مشاهده شده است، ایده می گیرند. به طوری که 

رسانه های نسل دوم  �
کاری فوق العاده در 

دستیابی به اینترنت 
عملکردی کردند و آن 

افزایش اعتماد کاربران 
به آن بود. 



شماره 14
شهریور 94

21

این یک سرویس کاربر محور است که سرنوشت 
اطالعات را تعیین می کند. اعضایی که در این فضا 
هستند موضوع کنونی و بعدی را تعیین می کنند.

به اشتراک گذاری رسانه ها: اطالعات سیستم 
است.  ویدئو  و  تصاویر  قالب  در  اغلب  همکاری 
از  سیستم های به اشتراک گذاری رسانه ها یکی 
ابزارهای محبوب رسانه های نسل سوم هستند. 
سرویس های  این  طریق  از  از  می توانند  مردم 
را  و عالقه خود  تجربه  و  کرده  ویدئور  تقاضای 
نسبت به آن بیان کنند. شایع ترین سیستم های 
پیکاسا  عکس  گالری  ابــزار  یوتیوب،  متداول 

)Picasa( و تصویر فلیکر )Flickr( هستند.
وبالگ نویسی خرد: سیستم به سرعت وضعیت 
افرادی  را به صورت پیام کوتاه ارسال می کند و 
که عضو هستند جهت دریافت اطالعات در زمان 

واقعی به روزرسانی می شوند. سیستم های محبوب 
 RSS، مانند  مختلف  تغذیه کننده های  و  توییتر 

atom و غیره هستند.
انجمن آنالین: این سیستم به عنوان پاتوقی به 
اعضا مجال می دهد تا درباره برخی از موضوع ها 
از مسائل فنی بحث کنند.  برخی  و حل و فصل 
سیستم های محبوب گوگل پالس و هنگ اوت و 

غیره هستند.
در تمام انواع فوق، یک چیز که بین مردم متداول 
است و آن این است که یا آن ها خدمات را به 
پیش می برند و یا رسانه هایی را ترجیح می دهند 
مردم  می دهد.  آن ها  به  بیشتری  احساس  که 
قدرت همکاری اطالعاتی را در زمان واقعی محقق 

کرده اند و ابزارهای مختلف مدیریت اطالعات نیز 
در دستیابی به انواع مختلف اطالعات بااهمیت 

هستند.
در حال حاضر در جریان فعالیت رسانه های نسل 
سوم، هنگامی که موتورهای جست وجو عملیات 
آغاز  پورتال ها  و  وب سایت ها  در  را  جست وجو 
می کنند. محتوای مطالب آن ها برچسب خورده اند 
و موتورهای جست وجو می توانند آن ها را به سرعت 
پیدا کنند. تحلیلگران شاخه جداگانه از اطالعات که 
به عنوان »بهینه سازی موتور جست وجو« مشهور 
است آغاز کردند و مقدار قابل توجهی سرمایه را 
صرف مردم پسند کردن موتورهای جست وجوی 
رویداد  یک  این  کردند.  پورتال ها  و  وب سایت ها 
که  به طوری  است  سوم  نسل  رسانه های  مهم 
مبادرت به تفکر درباره ابرداده ها کرده و اطالعات 
نزدیک و دقیق متناسب با نیاز مردم ارائه دهند. 
در ضمن تحولSEO  دستخوش دو تجدیدنظر 
شد. تجدیدنظر اول اینکه در وب سایت بهینه سازی 
و  اجتماعی  رسانه های  چندرسانه ای،  به  تصویر 
توزیع  به شبکه های  این که  کسب درآمد و دوم 

محتوا توسعه یافت. 
انواع رسانه نسل سوم در واقع پویاترند و در آن 
تحول  حال  در  دائماً  پورتال ها  و  وب سایت ها 
اطالعاتی  تقاضای  به  ارائــه  به منظور  فناوری 
کاربران در هر بخشی از جهان هستند. سرعت 
یک نکته ضروری برای همه اطالعاتی است که 
وب سایت ها  می شود.  ارائه  وب سایت ها  طریق  از 
اطالعات  دارای  اگر  حتی  نامنظم  پورتال های  و 
موتورهای  توسط  این حال  با  باشند،  هم  خوب 
به طور  بنابراین  نمی شوند؛  ــه  ارائ  جست وجو 
مستمر تالش می شود تا خدمات بهتری به مردم 
ارائه دهند و برخی از سازمان های تجاری نقش 
رهبری را برای آنچه که رخ می دهد بازی می کنند. 
تکامل رسانه های نسل سوم نیز توسط چند عامل 
دیگر حمایت شد که بدون آن ها نمی توانستیم 

شاهد وضعیتی باشیم که در آن قرار گرفته ایم: 
سخت افزار سریع تر: سخت افزار اساسی شاهد 
ظرفیت،  سرعت،  لحاظ  از  عظیمی  تغییرات 
مقیاس پذیری، مصرف برق و قیمت توافقی بود. 
با افزایش ظرفیت و سرعت، سخت افزار ارزان تر 
روی  را  پاالیشی  اثر  بزرگ ترین  نتیجه  در  شد. 
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انواع رسانه نسل سوم  �
در واقع پویاترند و 

در آن وب سایت ها و 
پورتال ها دائمًا در حال 
تحول فناوری به منظور 

ارائه به تقاضای 
اطالعاتی کاربران در 

هر بخشی از جهان 
هستند.
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رسانه های نسل سوم اعمال کرد.
اجرای سریع تر رمزها: بسیاری از انواع مختلف 
نرم افزارها و سیستم عامل به منظور امکان استفاده 
بود.  شده  نوشته  اساسی  سریع  سخت افزار  از 
عملکرد سیستم عامل و پایگاه داده تحت برخی 

از بهبودها تا چند برابر ارتقا یافت.
بیشتر:  باند  پهنای  و  سریع تر  شبکه های 
به  قابل توجهی  به طور  نیز  شبکه  باند  پهنای 
چند گیگابایت در ثانیه برای حمایت از مبادله 
سریع تر اطالعات بیشتر و بیشتر به مردم افزایش 
اجازه  چندرسانه ای  باند  پهنای  افزایش  یافت. 
فعالیت هایی مانند جریان دو سویه فیلم ویدئویی، 

بازی آنالین و چند مورد دیگر را میسر کرد.
سریع تر  شبکه ها  اینکه  بر  عالوه  امن:  شبکه 
شدند آن ها برای انتقال اطالعات حساس، امن تر 
نیز شدند. چند تغییر سخت افزاری و نرم افزاری 
توأمان موجب امن تر شدن شبکه نسبت به زمان 

قبل از آن شد.
مدیریت  برای  هم  هنوز  رسانه ها  از  سوم  نسل 
بهتر اطالعات در حال تحول بوده و دور از انتظار 
نیست. زمانی که به سوی تجربه ظهور نسل چهارم 
این بحث را به آینده  ادامه  رسانه ها برویم. من 
موکول می کنم. در اینجا قصد دارم ابتدا نگاهی 
به جامعه اطالعاتی در سراسر چرخه رسانه های 
مختلف انداخته و پس از آن ادامه بحث قبلی را 
درباره ظهور رسانه های نسل چهارم ادامه دهم و 

باور دارم که سیر و سفر جذابی خواهد بود.
جامعه اطالعاتی

تاکنون ما ظهور رسانه و انتقال مراحل رسانه ای 
در گذار از نسل اول به سوم را تجربه کرده ایم. 
عرصه  در  جامعه  ساختار  به  ما  بخش،  این  در 
اطالعات و نسل رسانه های مختلف نگاه اجمالی 
خواهیم انداخت. سعی خواهم کرد تغییراتی را که 
در جامعه ما در این دوره با توجه به استفاده از 
اطالعات و تغییر انواع رسانه ها رخ داده، بیان کنم.

جامعه در هر تعریفی، مجموعه ای از افراد بوده که 
با یکدیگر از طریق روابط متداوم و شباهت های 
فرهنگی تعامل دارند. جامعه به مرزهای جغرافیایی 
سرزمین  از  فراتر  می تواند  و  نمی شود  محدود 
وجود داشته باشد. جامعه عمدتاً از سه موجودیت 
تشکیل یافته است. )شکل 1( در یک فرم انتزاعی، 

مردم، فرایندهای درگیر در تشکیل جامعه و همه 
چیزهای مشترکی است که جامعه را ساخته است. 
در قلمرو جامعه درک مردم و فرایندها بسیار آسان 
است؛ اما چیزهایی وجود دارند که در بستر مردم و 

فرایندها نقش بسیار مهمی بازی می کنند.

این قسمت را در بخش بعدی شرح خواهم داد. 
روی  عناوین  درباره  خالصه ای  می خواهم  فقط 
واقع  در  این شکل  دهم.  ارائه  نمودار شماره 1 
بازنمایی جامعه از منظر تولید و مصرف اطالعات 
است. همان طور که در شکل دیده می شود، سه 
کانال اصلی اطالعات است که بین مردم، فرایندها 
و اشیا دایر است. جریان اطالعات در این کانال ها 
تداوم  که  مسیری  دو  هر  در  است.  طرفه  دو 
اطالعات دائمی است، نیازهای اطالعاتی به شیوه 
می شود.  ذخیره  لینک ها  این  سراسر  در  واقعی 
کانال های اطالعات مردم و اشیا می توانند موجب 
این  از  یک  هر  که  شوند  دیگری  فرایندهای 
فرایندها نیز می توانند موجب چند فرایند دیگر 
مشتمل بر مجموعه های مختلف اطالعات باشند. 
خروجی فرایند نهایی می تواند روی مردم و اشیا 
تأثیر گذارد. با آنچه گفتم، اجازه دهید بر قطعات 
مجزا این نمودار تمرکز کنیم تا مشخص شود 

چگونه آن ها در قلمرو اطالعات کار می کنند.
مردم

مردم قبل از هر چیز بخش مهمی از یک جامعه 
و تمام اطالعات شناور در جامعه برای آن ها است. 
و  تولیدکننده  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  مردم 
مصرف کنندگان در جامعه در نظر گرفته می شوند. 
اطالعات تولیدی و یا مصرف شده توسط افراد را 
می توان به طور کلی به انواع زیر طبقه بندی کرد:

زندگی  به  مربوط  اطالعات  شخصی:  اطالعات 
شخصی او )مانند حساب بانکی خود، شماره امنیت 
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اجتماعی، سرمایه گذاری، حقوق، منافع و غیره( 
عالقه مندی ها و تنفرها، سرگرمی، شیوه زندگی، 
دیدگاه های فرهنگی، سیاسی و معنوی و غیره. هر 
یک از مجموعه های منحصر به فرد می تواند به عنوان 
حوزه اطالعات نامیده شود. اطالعات شخصی یکی 
از مواردی است که از فردی به فرد دیگر متفاوت 
است. با این حال ما هنوز هم می توانیم آن ها را تحت 
قوانین نظری مجموعه، گروه بندی کنیم. برای مثال 
اگر اطالعات شخصی خاصی حوزه اطالعاتی یک 
کاربر باشد، پس برای یک گروه N نفری از مردم، 
تعداد کل گروه های ممکن که با حوزه اطالعات 
مشترک ساخته می شوند به صورت زیر خواهد بود:
NC1 +NC2 +…+Ncn-2+1

نماد NCi در واقع حاکی از n نفر است. )N-i( برابر 
افرادی که همان حوزه اطالعاتی را به اشتراک 
می گذارند و تعداد کل ترکیب آنان است. حال 
اگر Am…، m،A3 ،A2 ،A1 حوزه مختلف اطالعاتی 
یک کاربر باشد و N  نفر داشته باشیم، سپس کل 

تعداد گروه ممکن خواهد بود:
A1 * A2 * A3 * ….. *Am
=)NC1 +NC2 +…+Ncn-2+1(m

منفعت پیدا کردن گروه های اطالعاتی مشترک در 
پیدا کردن کانال های اطالعاتی مشترک نهفته است 
که برای یک یا چند نفر در جامعه جالب هستند. 
این کانال ها نیز هویت منحصر به فرد اشخاصی 
عالقه مند  اطالعاتی  خاص  قطعه  به  که  است 
هستند. شکل 2 نشان می دهد که چگونه کانال های 
حوزه های  به  مشابه  عالقه  با  شخصی  اطالعات 
مختلف مشبک می شوند و مصرف کنندگان هدایت 

آنان را به سوی جامعه به عهده دارند.
کانال های اطالعات شخصی ممکن است موجب 
فرایندهای خارجی بر اساس زمینه اطالعات باشد. 

من این موضوع را هنگام بحث در مورد فرایندها 
سراسر  در  اطالعات  تبادل  کرد.  خواهم  مجسم 
حوزه می تواند به ندرت رخ دهد و بیشتر اطالعات 
شخصی است، اما چند مورد وجود داشته که در 
آن تبادل اطالعات بین افرادی رخ داده است؛ مانند 
دوست داشتن و تنفر، شیوه زندگی، سرگرمی و 

هرگونه اطالعات عمومی دیگر.
اطالعات کسب وکار: این نوع از اطالعات مربوط 
به کسب وکار، محل کار، تجارت، مشتری، امور 
مالی، سیاست و غیره. اغلب این اطالعات حساس 
و مربوط به تنها یک گروه از مردم است. امنیت 
سمع  استراق  و  دارد  زیادی  نگرانی  اطالعات 
بنابراین  باشد؛  خطرناک  است  ممکن  اطالعات 
تقسیم حوزه اطالعات و یافتن مسیرهای مورد 
شخصی  اطالعات  با  قیاس  در  مشترک  عالقه 
حوزه  این  در  که  اطالعاتی  وزن  نیست.  ساده 
را مشخص  اطالعات  انتقال می یابد، حساسیت 
می کند. هر حوزه می تواند مجموعه ای از اطالعات 
را با توجه به عامل وزن و همچنین عکس تنوع 
اشتراک اطالعات با عامل وزن تنظیم کند. )شکل 
این بدان معنی است که بیشتر عامل وزن   )3
برای  اطالعات  شانس  اطالعات  یا حساسیت  و 

اشتراک گذاری را کاهش می دهد.
شکل 3، حوزه اطالعات با سه کانال اطالعات با 
عوامل وزنی مختلف Wi  را به تصویر می کشد. 
بیشتر کاهش عامل وزن، احتمال اشتراک گذاری 
در این کانال اطالعاتی است. عامل وزن به طور 

کلی تابعی از سه پارامتراست:
 ،B :ارزش کسب وکار ،E :عامل وزن = تابع )انحصار

)C :محرمانه بودن
انواع  با  معکوس  رابطه  انحصار  حاضر  حال  در 
نام   a به عنوان  آن  از  ما  دارد.  اطالعات  مشابه 
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 E = K1 / a یا  E α1 /aمی بریم؛ بنابراین انحصار یا
که در آن K مقداری ثابت است.

با  متناسب  مستقیم  به طور  کسب وکار  ارزش 
اطالعات  قطعه  اثر  بر  که  است  کسب وکاری 
خاصی از دست رفته است. از دست دادن می تواند 
پارامترهای  و  حسن نیت  مردم،  اعتماد  پولی، 
مشابه باشد؛ بنابراین اگر l را به عنوان توانمندی 

از دست رفته بنامیم. پس:
b α l or b = k2*l

با  مستقیم  به طور  بودن  محرمانه  نهایت،  در 
ارزش کسب وکار  و  انحصار  یعنی  اول  دو عامل 
را  بودن    Cمحرمانه بنابراین،  است؛  متفاوت 

می توانیم به عنوان زیر بنامیم.
c α e * b = (k3 *k2 * k1)*l/ a = k * l / a where 
k = k1 * k2 * k3

 β بطوریکه برای عامل وزن و برای مقدار ثابت
W = β * (L / a) 2 :داریم

اطالعات کسب وکار می تواند موجب تعداد زیادی 
از فرایندها شود و از جمله آن ها فرایندهایی است 
اطالعات کسب وکار  مولد  می توانند  معموالً  که 
مداوم در صحنه واقعی باشند. اطالعات کسب وکار 
واقعی و حیاتی به این معنا که مردم اغلب خواهان 
اطالعات کسب وکاری می شوند که بسیار دقیق 
و در زمان واقعی است؛ بنابراین تکنولوژی نیاز 
دارد که نقش حیاتی برای افزایش دسترسی و 
قابلیت اعتماد اطالعات بازی کند. تبادل اطالعات 
می تواند در سراسر حوزه های مختلف وابسته به 

بستر و توجیه کسب وکار رخ دهد.
مؤسسات  به  عمدتاً  این ها  دانشگاهی:  اطالعات 
اطالعات  مرتبط هستند.  موجودیت ها  و  علمی 
در این حوزه را می توان عمدتاً به عنوان اطالعات 
باز تعیین کرد، مگر اینکه با اطالعات کسب وکار 
مرتبط باشد. اطالعات باز یعنی اینکه کانال های 

اطالعاتی تحت این عنوان می توانند به حد کمال 
تشویق  باید  مردم  و  گذاشته شوند  اشتراک  به 
شوند. اطالعات علمی را تا آن مقدار که ممکن 
است باید برای کاهش تنگناهای اطالعاتی که در 
حال حاضر در جامعه ما وجود دارد به اشتراک 
گذاشت. رسانه های عصر جدید می توانند نقش 
حیاتی در افزایش اطالعات علمی مهم در تمام 
جوامع بازی کنند. مؤسسات علمی به عنوان اهرم 
قدرت رسانه های جدید برای به اشتراک گذاشتن 
آموزشی،  دوره های  برنامه های  مثل  اطالعات 
اطالعات موضوعات اساسی، فعالیت های پژوهشی 
و گرایش به علوم و هدایت برنامه های ویژه زیر 
نظر جوامع توسعه یافته و تأسیس مراکز علمی 
مهم برای ارائه زیرساخت های اساسی برای ادامه 

در برنامه های دانشگاهی تشویق می شوند.
کانال های اطالعاتی مختلف در این مسیر با هم 
مرتبط هستند که در الگوی استفاده از اطالعات، 
کانال های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. برای 
مثال اطالعات مربوط به روند پژوهش در برخی از 
نظام ها می تواند، الگوی تحقیقات آینده و تجدید 
گسترده  به طور  را  آموزشی  برنامه های  ساختار 
پیش ببرد. حتی دیگر حوزه های اطالعات مانند 
کسب وکار و شخصی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
اطالعات حوزه علمی می تواند فرایند کسب وکار را 
تحت تأثیر قرار دهد. این یک رابطه بسیار نزدیک با 
دیگر مقوالت حوزه اطالعات فناورانه و علمی دارد.

اطالعات«  تأثیر  »فاکتور  پارامتر  به عنوان  را   γ
تعریف می کنم که درجه تأثیر اطالعات را روی 
می کند.  اندازه گیری  اطالعات  مجموعه  دیگر 
معرفی تأثیر اطالعات بیش از مجموعه ای دیگر 
از اطالعات است. دقیقاً این می تواند به این صورت 
ارزشمند  عوامل  از  مجموعه ای  که  یابد  مدل 
تابع φ که یک نقطه در مجموعه X را به یک 
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یا بسیاری از نقاط در مجموعهY  می کند. به طور 
و  بوده   Y از توان مجموعه ای  به   X تابع رسمی 

این گونه نوشته می شود:
 x مقدار  هر  برای  غیرخالی   )φ (X که  به طوری 

  φ: X → 2Y.است X متعلق به
 γ = :را می توان این گونه تعریف کرد γ پس از آن
λ * φ که در آن λ مقداری ثابت و نرمال کننده 

جریان ارتباط است.
با اطالعات فردی  نفوذ اطالعات مرتبط  عوامل 
همچنین می توانند گروه بندی شوند و یک عامل 
تأثیرگذار مختلط C را برای کانال های اطالعاتی 
تعریف کنند. عامل ترکیبی می تواند به عنوان زیر 

تعریف شود:
 ΓC = γ1 * γ2 * ….. * γn

اطالعات فنی و علمی: این یک کانال اطالعات 
گذر  در  جامعه  و  است  جامعه  هر  برای  حیاتی 
زمان با آن مواجه می شود و زیرساخت های الزم 
فراهم  آن  اجرای  و هموار کردن  برای جامعه  را 
می کند. بسیاری از اطالعات حوزه از جمله پژوهش، 
و  تعمیر  و  آزمایش  توسعه،  بررسی،  تحقیقات، 
حوزه های  می آید.  کانال  این  ذیل  در  نگهداری 
اطالعات علمی و فنی بسیار نزدیک و با یکدیگر 
این رو می توانند ذیل همان  از  و  مرتبط هستند 
کانال گروه بندی شوند. هر چند به صورت ایده آل 
آن ها متفاوت هستند. اطالعات علمی به شدت 
حوزه فناوری را تغذیه می کند و اغلب با مجموعه 
دیگری از اطالعات می آید که ممکن است موجب 
فرایندهای خارجی یا تأثیر اطالعات در حوزه های 
علمی شود. حوزه اطالعات علمی در ارتباط با مراکز 
دانشگاهی است و باید قدم به قدم به منظور حفظ 
تعادل اطالعات در سراسر حوزه اطالعات مختلف 

گام بردارد. اطالعات فنی اغلب به عنوان پلی بین 
اطالعات علمی و کسب وکار عمل کرده و تعداد 
زیادی از فرایندهای مرتبط با آن ها را درگیر می کند.

هر دو حوزه اطالعات در واقع خود تجدیدپذیر 
هستند. مجموعه اطالعات در هر دقیقه در سراسر 
جهان به روز می شود و این می تواند به عنوان یک 
تقریباً  که  شود  نامیده  جهانی  اطالعات  کانال 
همه حوزه ها در همه کانال ها را تحت تأثیر قرار 
داده است. همه حوزه اطالعات علمی و فناوری 
غیرواقعی  و  واقعی  زمان  نوع  دو  به  می توان  را 
طبقه بندی کرد. کانال های در زمان واقعی اغلب 
از دانش موجود سرچشمه گرفته و عمدتاً تحت 
تأثیر فرایند رفتار قرار می گیرند. در حالت ایده آل 
حدی از اشتباه برای هرگونه اطالعات که در زمان 
واقعی استفاده می شود وجود دارد؛ بنابراین باید 
فرایندهای مناسب حال به منظور بررسی صحت 

اطالعات، اجرا شود.
اطالعات پزشکی: این یکی دیگر از کانال های 
اطالعات پویا است که از نزدیک به امور فردی، 
علمی  و  فنی  اطالعات  کانال های  و  کسب وکار 
مرتبط است. اکثریت اطالعات این حوزه از طریق 
می شود.  دریافت  موجود  اساسی  دانش  و  مردم 
کانال  این  تحت  مختلف  اطالعاتی  کانال های 
می توانند اطالعات و اطالعات اشتراک گذاری شده 
مورد انتظار را مبادله کنند. تقریباً تحت همین 
قاعده همان طور که قبالً گفته شده است؛ مانند 
حوزه دانشگاهی، اطالعات در حوزه پزشکی نیز 
به اشتراک  تا به صورت خودجوش  تشویق شده 
در  پزشکی  اخبار  که  همان گونه  شود.  گذاشته 
کانال های اطالعات شخصی نفوذ بسیار زیادی دارد.

به  تقریباً  اینکه  وجود  با  اجتماعی:  اطالعات 
کانال های اطالعات شخصی مربوط می شوند و 
بسیاری از اطالعات ناشی از مردم و جامعه است، 
این هنوز هم می تواند به عنوان یک کانال اطالعاتی 
وجود  اظهار  رسانه ها  جدید  سوم  نسل  از  پس 
کند. یک تفاوت اساسی بین کانال های اطالعات 
اجتماعی با دیگر کانال های مورد بحث وجود دارد. 
اطالعات اجتماعی در قالب زنجیره های اطالعاتی 
وجود دارد که در آن زنجیره اطالعات از اطالعات 
شخصی ساخته شده است. اطالعات اجتماعی در 
حالت منفرد بسیار نادر است و تقریباً وجود ندارد.

اطالعات علمی را تا  �
آن مقدار که ممکن 

است باید برای کاهش 
تنگناهای اطالعاتی 
که در حال حاضر در 

جامعه ما وجود دارد به 
اشتراک گذاشت. 
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زنجیره ای اطالعات اجتماعی را می توان با استفاده 
از روش باینری به صورت زیر مدل بندی کرد:

Social information chain (Isc) = I1 + I2 + I3 
+ ……. + In

که در آن Ii قطعه فردی اطالعات است که می تواند 
در دو حالت فعال و منفعل وجود داشته باشد. 
حالت فعال اطالعات بدین معنی است که اطالعات 
به صورت تازه مصرف می شود. از سوی دیگر، حالت 
منفعل به این معنی که اطالعات کهنه است و برای 
مدتی به روز نیست. با توجه به این رویکرد که در 
آن اطالعات دارای دو حالت است، زنجیره اطالعات 
اجتماعی ISC می تواند 2n حالت داشته باشد. عالوه 
بر این، هیچ حالت دیگری در واقعیت وجود ندارد 

اما حالت ها از یکی به دیگری منتقل می شوند.
For n=3, the information chain can have 23 
= 8 states as below
1 1 1, 1 1 0, 1 0 1, 1 0 0, 0 1 1, 0 1 0, 0 0 1, 
0 0 0

که عدد 1 داللت بر اطالعات فعال و عدد صفر 
داللت بر اطالعات منفعل است. از این 8 حالت، 
می شود،  گرفته  نظر  در  یک ها  همه  که  حالتی 
مؤثرترین حالت زنجیره بوده و تمام اطالعات فردی 
به روز هستند و در حالتی که همه صفر هستند 
به عنوان حالت بی اثرترین و تمام اطالعات کهنه در 
نظر گرفته می شود. مدت زمانی که در آن زنجیره 
اطالعات در حالت یک ها باقی مانده است می تواند 
به عنوان »قله زندگی« زنجیره نامیده شود و برآورد 
تمام حاالت اوج زندگی می تواند به طور کلی حالت 

همه کانال ها را به تصویر بکشد.
فرایند

یک  فقرات  ستون  به عنوان  می توانند  فرایندها 
جامعه در نظر گرفته شوند. به گونه ای که کانال های 
مختلف اطالعاتی را از طریق پردازش اطالعات و 
ارائه خدمات هماهنگ می کنند. به مانند مردم، 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  نیز  فرایندها 

بزرگ اطالعات هستند. در حالت ایده آل، فرایند 
یک عامل خودکار عاقله است که ابزار و کانال های 
مختلف اطالعاتی را به خاطر جامعه کوتاه می کند؛ 
بنابراین هر یک از حوزه های اطالعاتی که در بخش 
قبلی بحث کردم با بسیاری از فرایندها مرتبط با 
کانال های اطالعاتی درون حوزه متناظر هستتند. 
)شکل 4( فرایندها می توانند در حوزه اطالعات و 
یا سراسر حوزه های مختلف عمل کنند و اطالعاتی 
که به وسیله فرایندهای غیرضروری تولیدشده را 
حذف کرده تا ارائه خدمات در دیگر حوزه ها به 

خوبی میسر شود.
بنابراین فرایند را می توان همچنین به عنوان تابعی 
به چند دانست که  یا یک  به یک  ریاضی یک 
اطالعات را از یک دامنه مطمئن به مجموعه برد 
متعلق به کانال های ارتباطی دیگر می نگارد و در 
)شکل 5( مدل بندی شده است. از این رو، شکل 4 
نشان می دهد یک فرایند است و جریان اطالعات 

یک تابع یک به یک است. 
فرایندها عمدتاً یا به صورت منفرد و یا به شیوه 
ترکیب روش ها از طریق هر یک از عوامل خارجی 
موجب عواملی مانند مردم، دیگر فرایندها و اشیا 
امروز  جامعه  در  خیلی  اول  عامل  دو  می شوند. 
فرایندها  از  بسیاری  موجب  و  هستند  مرسوم 
موجبیت  فرایندهای  در  سوم  عامل  می شوند. 
عامل  یک  کند  ثابت  می تواند  اما  نیست،  فعال 
امیدوارکننده در جامعه آینده است. به طور اختصار 
کرد.  خواهم  بحث  این باره  در  بعدی  بخش  در 
فرایند از طریق چرخه حیات یا گردش کارش و 
در مراحل متعدد و مواجه با کانال های اطالعات 
متفاوت می رود. در حال حاضر در هر مرحله از 
کانال  شکل  در  مرتب  خروجی  تعدادی  فرایند، 
دیگر  تولید می کند که می تواند روی  اطالعاتی 
فرایندها، مردم یا اشیا تأثیر گذارد. مراحل دقیق 
آن به زمینه فرایندها بستگی دارد، اما یک طرح 
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کلی عمومی مانند زیر فرایند کانال خروجی اگر 
به طور مستقیم به عالئم مردم به عنوان پایان فرایند 
برسد به کانال خروجی اطالعات خروجی در حال 

مصرف شده توسط افراد می رسد.

خروجی فرایند به فرایند دیگری در همان حوزه 
اطالعاتی و یا متفاوت از آن متصل شده است. 
به طور کلی در آن حوزه ادامه یافته و ممکن است 
به عنوان افراد و یا اشیا در حوزه های دیگر تأثیر 
و  بسیاری  واقع  در  نمودار  این  بنابراین  گذارد؛ 
بسیاری از چیزها را بیان کرده و مدل پیچیده 
ریاضی تنظیم می کند. با این حال خروجی فرایند 
که به اشیا ختم می شود، ممکن است پایان فرایند 
و یا فرایندی را که با مجموعه متفاوتی از داده ها 
ادامه می یابد نشان دهد. اشیا هم به خوبی موجب 
فرایندهای دیگری می شوند و آن ها هم می توانند 

از چرخه حیات مشابهی پیروی کنند.
»زنجیره  زمینه  این  با  مرتبط  مفاهیم  از  یکی 
فرایند« است که می تواند به عنوان زنجیره ای از 
فرایندهای کانال های اطالعاتی متعدد و درگیر 
شود.  مشاهده  مختلف  حوزه های  سراسر  در 
زنجیره های فرایند می توانند اطالعات یا به طور 
یا از طریق اشیا در مراحل مختلف  مستقیم و 

از چرخه خود را مبادله کنند. درجه همبستگی 
)δ( زنجیره فرایند تعداد پست های بازرسی ای را 
فرایند داخل چرخه  برآورد می کند که زنجیره 
حیات جریان دارد. وقتی پست بازرسی مرحله 
از چرخه زمانی که زنجیره اطالعات یا مصرف و 
یا تولید اطالعات می رود شناسایی می کند که در 
آن یک ایست بازرسی مرحله ای از چرخه حیات 
را شناسایی می کند که زنجیره اطالعات، مصرف 
و یا تولید اطالعات می کند. پست های بازرسی 
اطالعات  فرایند  و  یا خروجی  و  ورودی  حسب 
تعیین  دیگر  کانال های  تولیدی  یا  مصرفی 
بازرسی  پست های  معمول،  به طور  می شوند. 
اطالعات  که  است  جایی  آن  واقع  در  خروجی 
به طور ناهم زمان به بیرون ارسال و بی وقفه اقدام 
می شود. برخالف این پست بازرسی ورودی جایی 
است که فرایند برای اطالعات الزم منابع از پیش 
تعریف شده سنجش می شود. درجه همبستگی 
نیز میزانی از پیچیدگی زنجیره فرایند است که 

اغلب اولویت های زنجیره را تعیین می کند.
اشیا

اطالعاتی  جامعه  مهم  مقوله های  دیگر  با  اشیا 
مطابقت می کنند. اشیا به معنای واقعی کلمه به 
می شود:  اطالق  اینترنت  فعال کننده  تجهیزات 
مانند کامپیوتر، تلفن همراه، تبلت ها، نوت بوک، 
الکترونیکی،  پخش  و  ضبط  دستگاه های 
تلویزیون های هوشمند و غیره. همچنین چیزهایی 
متصل  اینترنت  به  اطالعات  تبادل  برای  که 
می شوند. چیزهایی که در جامعه اطالعاتی نقش 
حیاتی داشته و به عنوان حلقه واسط در خدمت 
بالعکس  بازی بین مردم و فرایندها و  ابزارهایی 
هستند. جامعه اطالعاتی واقعی تبادل اطالعات بین 
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مردم و فرایندها را و از طریق قابلیت های تجهیزات 
اینترنتی برقرار می کند و عملیات کارکردی جامعه 
اطالعاتی بسیار به عملیات این تجهیزات وابسته 
 )seamless( است. ایده جامعه اطالعاتی بدون درز
بدون سرویس اتصال برای آحاد جامعه تأسیس 
قابل توجه در  بهبود  به  این سیستم  و  نمی شود 

زمینه های زیر نیاز دارد:
y  مردم باید یکپارچه به تجهیزات مختلف متصل 

شوند.
y  به باید  اتصال  بار  هر  در  اطالعاتی  شرایط   

گونه ای تأسیس شود که مردم هنگام اتصال، 
هیچ گونه اطالعاتی را از دست ندهند. 

y  فرایندها باید به اندازه کافی هوشمند باشند 
و اطالعات را به کاربران متناسب با تجهیزات 

آن ها ارائه دهند.
y  هر دو فرایندها و تجهیزات نیازمند تحمل خطاها

هنگام استفاده کانال اطالعاتی هستند. هرگونه 
خطا در انتها و در اولین فرصت بر اساس کانال 

اطالعاتی با تجهیزات مختلف شناسایی شوند.
y  اینترنت قابلیت های  به  باید  تجهیزات  اغلب 

تجهیز شوند.
y  اینترنت به پهنای باند گسترده نیاز دارد و این

خود نباید به بخشی از جامعه محدود شود. 
بیشتر و بیشتر اشیا عبارت اند از: اینترنت فعال، 
یکی از جنبه های اجباری اینکه تجهیزات باید 
مختلف  فرایندهای  با  اتصال  برقراری  مدت  در 
بدون  اطالعاتی  کانال های  از  شوند.  هوشمند 
انتخابی  فیلتر  و  دستی  مداخله  از  استفاده 
کانال های اطالعاتی با توجه به مشخصات کاربر 
استفاده شود؛ بنابراین یک فرد باید درباره اشیای 
عالقه مندی ها  فرهنگ،  من جمله  خود  اطراف 
الزامات و غیره بداند و بر این اساس  و تنفرها، 
جست وجو  را  هوشمندانه  اطالعاتی  کانال های 

کرده و اطالعات مورد نیاز فرد را فراهم کند.
بنابراین به عنوان یک خالصه مختصر، فرایندها و 
اشیا به عنوان یک تسهیل کننده اطالعات به مردم 
رفتار می کنند و مردم به عنوان نقطه پایان و نهایی 
در  هستند.  اطالعاتی  جامعه  یک  در  اطالعات 
بخش بعدی جامعه اطالعاتی در نسل های مختلف 
رسانه ها و چشم انداز آینده نسل چهارم رسانه های 

متناظر با جامعه اطالعاتی را بیان خواهم کرد.

روند رسانه ها و جامعه اطالعاتی
نسل  در طول  اطالعاتی  مفهوم ساختار جامعه 
گزینه های  که  بود  ناقص  کاماًل  رسانه ها  اول 
به صورت خودکار  اطالعات  تبادل  برای  پرشمار 
وجود داشت. تجهیزات قابل توجهی برای تبادل 
اطالعات از راه دور رخ داده بود؛ شامل تلویزیون، 
رادیو و تلفن کابلی. جز تلفن کابلی دو تجهیزات 
به  قادر  ارتباطی  راه های  از  یکی  به عنوان  دیگر 
تقریباً  بنابراین  نبودند؛  با مردم  تبادل اطالعات 
و  بودند  یک سویه  اطالعات  کانال های  تمام 
مردم تنها مصرف کنندگان اطالعات بودند. تنها 
رسانه هایی که از تبادل اطالعات دو سویه حمایت 
می کردند، تلگراف و نامه بود؛ اما آن ها به هنگام 
اطالعات  تبادل  مفهوم  نبودند.  بی وقفه  تقاضا 
بی وقفه یک رؤیا در آن زمان بود؛ بنابراین مدل 
جامعه اطالعاتی ما در طول نسل اول رسانه ها به 

چیزهای به شرح زیر توجه کرد.

همان طور که انتظار می رفت، ساختار نسل دوم 
رسانه ها به صورت مقایسه ای سازگاری بیشتری 
با ساختار جامعه اطالعاتی نشان داد. کانال های 
اطالعات دو طرفه شدند و در بسیاری از موارد 
مردم شروع به تبادل اطالعات بیشتری با استفاده 
فرآیندهای  و  فعال  اینترنت  دستگاه های  از 
هوشمند کردند. تجهیزات در حال حاضر می تواند 
اطالعات با فرایندها را مبادله کند؛ اما کانال های 
فاقد  عوامل مختلف  به  توجه  با  هنوز  اطالعات 
مربوط  مختلف  عوامل  به  و  هستند  اعتماد 
می شوند. در نتیجه هنوز هم در اینجا به عنوان 
خطوط نقطه چین اما در مقایسه با ساختار نسل 

اول سازمان یافته تر نشان داده شده است.
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ساختار نسل سوم نیز اصالح عمده ای در شرایط 
دسترسی به تجهیزات اینترنت فعال بود، تمهید 
فرایندهای پویا و هوشمند تبادل اطالعات بی وقفه 
زمانی و تعامل بیشتر با مردم در جهت کمک و 
نسل  مدل  بود.  اطالعاتی  دانش  پایگاه  ساخت 
سوم جامعه اطالعاتی در شکل 9 نشان داده شده 
است. کانال های اطالعات بین موجودیت ها بالغ تر 
و امن تر شده اند. اطالعات حساس از طریق نسل 
سوم کانال های رسانه های امن تر عبور می کنند 
معاضدت کنندگان  نخستین  به عنوان  مردم  و 
شده اند.  گرفته  نظر  در  اطالعاتی  کانال های 
مستطیل های سبز داللت بر موجودیت هایی مورد 
انتظار می کنند؛ اما هنوز قطعه های از دست رفتنی 
وجود دارند و آن هم به دلیل اینکه ساختار کامل 

در نسل سوم وجود ندارد.

نسل چهارم رسانه ها و از این رو جامعه اطالعاتی 
در  را  فعال  اینترنت  تجهیزات  آن  با  مطابق 
سطح اطالعات دانه ای هدف گذاری کرده است. 
نسل چهارم رسانه ها انتظار دارد که یک جامعه 
تبادل  برای  خانه ها  تمام  در  کوچک  اطالعاتی 

اطالعات زیر و در همه زمان ها ایجاد شود:
y  دارای خانه های  تمام  بین  اطالعات  تبادل 

دستگاه های الکتریکی مانند تلویزیون، یخچال 
کنترل  هشدار،  سیستم های  اجاق،  فریزر،  و 
نهادهای  و  محاسباتی  سیستم های  الکتریکی، 
مشابه دیگر. به این ترتیب، تمام این دستگاه ها باید 
گره زنده در اینترنت شوند و برای بهترین عملیات 

محیطی تحت شرایط مختلف جست وجو کنند.
y  تبادل اطالعات بین فرایندهای کنترل که در

دستگاه و یا در مکان های دور استقرار یافته و 
چگونگی رفتار دستگاه ها و یا هر نوع اطالعات 

مستقیم مورد عالقه فرد را تعیین می کند. 
y  تبادل اطالعات بین تمام اعضای خانه به صورت

یکپارچه در تمام دستگاه های این جامعه اطالعاتی 
کوچک با استفاده از مفهوم شبکه های محلی 
مجازی تشکیل می شود. هر یک از این جوامع 
کوچک اطالعاتی تشکیل شده از طریق برخی 
از دروازه ها به اینترنت متصل می شوند. دروازه 
به فرد می تواند شبکه محلی مجازی  منحصر 
و یا جامعه کوچک اطالعاتی را از طریق کانال 
ارائه  به هر جامعه کوچک  اطالعاتی سیملس 
کند. مجموعه جوامع اطالعاتی کوچک، حوزه 
اجتماعی بزرگ تری را با قوانین پیچیده هدایت 
کانال های اطالعاتی تشکیل می دهند. )شکل 10(

 
الزاماً  بر اساس رسانه های نسل چهارم، هر فرد 
کامل  جزئیات  با  شخصی  مشخصات  باید 
تجهیزات اینترنت فعال خود، آدرس شبکه محلی 
او متعلق است، عالقه مندی ها و  به  مجازی که 
تنفرها، موقعیت اجتماعی، اطالعات محل کار، 
مجموعه مهارت ها و غیره بیان کند. بر اساس آن 
فرد می تواند همه دستگاه های فعال خود را از هر 
نقطه در جهان کنترل کند و یا این فرصت را 
به آن ها بدهد که به طور خودکار بهترین محیط 

عملیاتی متناسب با شرایط را انتخاب کنند.
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عالوه بر این ترویج دستگاه های اینترنت توانمندتر 
و تنظیم مجدد فرایندها برای خودیادگیری که 
و  اطالعاتی  نیازهای  اساس  بر  فرایندها  آن  در 
پردازش الگوی فردی ارتقا می یابد. این ها بسیاری 
از چیزهایی هستند که انسان در زندگی روزمره 

انجام می دهد. 
و  بیشتر  هوشمندی  به  فرایندها  بنابراین 
خودیادگیری نیاز دارند به طوری که بتوانند هنگام 
تجزیه و تحلیل برخی از اطالعات، قضاوت خود را بر 
اساس عقل سلیم اعمال کنند. به این ترتیب جامعه 
اطالعاتی خودتنظیم با انواع محتوای اطالعات در 

سراسر کانال های مختلف تشکیل می شود.
مردم  تا  می دهند  اجازه  نسل چهارم  رسانه های 
اطالعات بیشتری را به طور یکپارچه از هر نقطه 
جهان به اشتراک گذاشته و عمالً گره زنده اینترنت 
بشوند. موتورهای جست وجو می توانند بسیار دقیق 
ترکیب تفکر خوانندگان و اطالعات مرتبط با آن 
شرایط و احتمال تعیین دیگر مسیرهای ممکن و 
موجودیت اطالعاتی را فوراً نمایش دهند. اطالعات 
حوزه های مختلف با جمع آوری اطالعات، جلوتر از 
زمان و اطالع رسانی به مردم درباره مقصد بالقوه 
خود و بر اساس تجزیه و تحلیل جریان اطالعات 
و مشخصات کاربر، ابزار دقیق قدرتمندی است. در 
حال حاضر حرکت به سمت نسل چهارم در برخی 
از کشورهای توسعه یافته آغاز شده است؛ اما هنوز 
این در مرحله نوپای است. فعالیت های بیشتری 
برای ایجاد ساختار و نفع بردن فوق العاده جذاب از 
چهارمین نسل رسانه ها و جامعه اطالعاتی مربوطه 

نیاز است.
نتیجه گیری

روند رسانه همراه با جامعه اطالعاتی در حال حاضر 
سریع به پیش می رود و پیشرفت های تکنولوژیکی 
با شتاب و سرعت در حال رشد زیادی هستند. 
جامعه اطالعاتی امروز قادر به تبادل اطالعات در 
زمان واقعی و از طریق تعدادی از تجهیزات توانمند 
جامعه  در  عمده  اما یک مشکل  است؛  اینترنت 
اطالعاتی امروز در دسترس بودن انبوهی از اطالعات 
زائد و بی ربط است که موجب مصرف پهنای باند 
کانال اطالعاتی می شود. فیلتر کردن اطالعات در 
حال حاضر یک نگرانی عمده برای کاربران بوده 
و هیچ شیوه خودکار فیلتر اطالعات بی ربط وجود 

ندارد و کاربران بسیاری از تالش های خود را صرف 
حل وفصل آن می کنند. رسانه های نسل چهارم باید 
نشانی این مسائل ضروری را از طریق معرفی برخی 
از مفاهیم اطالعات کهنه مشخص کند. هر اطالعات 
باید مدت دار باشد که مدت نیز باید توسط فراوانی 
دسترسی به اطالعات مشخص شود. حداقل فراوانی 
است  اطالعات  مدت  بیانگر  دیده شده  اطالعات 
و از طریق عوامل خودکار باید در دوره مشخص، 
اطالعات قدیمی بر اساس سیاست ها دور ریخته 
شود. به این ترتیب، کانال های اطالعاتی می توانند 
بدون مزاحمت بیش ازحد پهنای باند مؤثرتر از منابع 
مورد استفاده مجدد قرار گیرند. کانال های اطالعات 
همچنین به گروه بندی چندگانه اطالعات در انواع 
مشابه نیاز دارند. چنین کانال های اطالعاتی خوبی 
به درستی  مستلزم  اطالعات  سریع  بازیابی  برای 
برچسب زدن و نگهداری آن کانال منحصر به فرد 
برای هر بعد مرتبط شده است. تبادل اطالعات بدون 
نقب و درز در رسانه های نسل چهارم محدوده ای 
را برای کار بیشتر به سمت امنیت اطالعات باز 
می کند. نرم افزارهای مخرب و موجودیت های جعلی 
اینترنتی می توانند کل ساختار جامعه اطالعاتی 
را  اصلی  اطالعات  کانال های  تمام  و  متوقف  را 
باید مراقبت شود در هر  بنابراین  مسدود کنند؛ 
زمان که تجهیزات اینترنتی توانمند تالش می کند 
به اینترنت متصل شود و مقرر است از کانال های 
اطالعاتی استفاده کند از رمزگذاری با استفاده از 
منطق n بیتی استفاده شود. گذار از نسل سوم به 
چهارم رسانه ها و یا حتی فراتر از آن دور از انتظار 
نیست. بسیاری از مراحل جزئی رسانه ها بین نسل 
سوم و چهارم سریع خواهد شد و همه دنبال ارائه 
خدمات جامعه اطالعاتی هوشمند به کاربران به 

طرز باشکوه تر نیاز دارند.
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