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تازه های رسانه ای!
بررســی تازه تریــن دیدگاه هــا و نوآوری هایی 

که اهالی رســانه بایــد بدانند...
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گاردین بیش از یک میلیون 
حامی پروپاقرص دارد

برگرفته از:

ــون مشــتری  ــک میلی ــون ی ــن )The Guardian( اکن ــه گاردی ــن  ک ــر ای ــی ب ــزارش اَکســیاس )Axios( مبن گ
پیوســته دارد، کــه هزینــه ای را بــرای اشــتراک پرداخــت می کننــد، قطعــاً خبــر خوبــی اســت. ســه ســال پیــش، 

ایــن تعــداد، کمــی بیــش از نیــم میلیــون نفــر )بــه طــور دقیــق 534,000( بــود. 

بــه گفتــه اَکســیاس )Axios(، اکنــون بیــش از یــک میلیــون نفــر بــرای تهیــه اشــتراک برنامه هــای گاردیــن و یــا 
کمــک مالــی پیوســته بــه ایــن ناشــر، هزینــه می کننــد. خواننــدگان، می تواننــد از 3 پونــد در مــاه بــه گاردیــن کمــک 
کننــد و یــا بــا 5.99 پونــد بــرای یــک مــاه یــا 99 پونــد در ســال اشــتراک دیجیتالــی ایــن ســرویس دهنده را دریافــت 
کننــد. در حقیقــت، گاردیــن یــک مــدل پشــتیبان دارد کــه در آن خواننــدگان مــی تواننــد یــا مشــترک برنامــه هــای آن 

شــوند یــا کمــک مالــی مکــرر داشــته باشــند.

ــارج از  ــد از خ ــت می کنن ــی پرداخ ــر بریتانیای ــن ناش ــه ای ــه ای ب ــه هزین ــری ک ــون نف ــک میلی ــی از ی ــدود نیم ح
ــتند. ــمالی هس ــکای ش ــان در آمری ــر آن ــش از 220,000 نف ــه بی ــتند ک ــا هس بریتانی

در مجمــوع، بیــش از 1.6 میلیــون نفــر بــرای محتــوای گاردیــن هزینــه پرداخــت می کننــد. ایــن رقــم، شــامل یــک 
میلیــون نفــری اســت کــه هزینــه ای پیوســته بــرای محتــوای دیجیتــال می پردازنــد، بیــش از 100,000 مشــترک چاپــی 

هســتند و حــدود 500,000 نفــر از آنــان دســت کــم یک بــار کمــک مالــی می کننــد.

تازه های ※  191 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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ورود اینستاگرام به باشگاه دو 
میلیاردی ها

گزارش هــا، ادعــا می کننــد کــه تعــداد کاربــران 
فعــال ماهیانــه ایــن پلتفــرم، از 2میلیــارد نفــر 

است گذشته 
برگرفته از:

CNBC بــه نقــل از منابــع ناشــناس گــزارش مــی دهــد کــه اینســتاگرام اوایــل پاییــز امســال بــه ۲ میلیــارد 
کاربــر فعــال ماهانــه در سراســر جهــان رســید. 

چرایــی اهمیــت: اینســتاگرام بــه باشــگاه انحصــاری پلتفرم هــای 2میلیــارد کاربــره پیوسته اســت؛ تــا کنــون، 
تنهــا چهــار پلتفــرم اجتماعــی بــه ایــن افتخــار دســت یافته انــد. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه شــرکت متــا 
)فیس بــوک ســابق( صاحــب ســه پلتفــرم  از چهــار پلتفرمــی اســت کــه توانســته اند بــه ایــن نقطــه عطــف 

برسند.

ــاید  ــت؟ ش ــه ای در کار اس دسیس
اینســتاگرام تصمیــم گرفتــه باشــد کــه 
ایــن دســتاورد خــود را مخفــی نگــه دارد 
تــا از تخریــب  بیشــتر تصویــر عمومــی 
شــرکت خــود جلوگیــری کنــد. پیش تــر، 
ادعاهــای  دلیــل  بــه  شــرکت  ایــن 
افشــاگرایانه برخــی افــراد، مبنــی بــر 
این کــه اقدامــات الزم و بــه انــدازه کافــی 
از ســامت  محافظــت  بــرای  مؤثــر، 
ــد،  ــام نمی ده ــوان انج ــران ج روان کارب
توســط قانون گــذاران آمریکایــی، تحــت 

تازه های ※  283 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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بررســی و انتقــاد گســترده قــرار گرفته اســت. هفتــه گذشــته، آدام موســری، مدیــر عامل اینســتاگرام بــرای اولین 
ــن موضــوع شــهادت داد. ــورد ای ــره در م ــل کنگ ــار در مقاب ب

آیــا ایــن آمــار درســت اســت؟ در پایــان، تنهــا ایــن ســوال باقــی می مانــد کــه آیــا ایــن نــوع اعــداد و معیارها، 
بــه طــور دقیــق پایــگاه کاربــر واقعــی اینســتاگرام را منعکــس می کننــد؟ بــه عنــوان مثــال،  در پاییــز امســال، 
در پــی شــکایت افشــاگر فیس بــوک در کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار نشــان داده شــد کــه ایــن شــرکت، در 

مــورد انــدازه واقعــی پایــگاه کاربــران خــود، ســرمایه گذاران را گمــراه کــرده اســت.

ــرای مخفــی کــردن هویــت  ــه ایجــاد حســاب های تکــراری و جعلــی ب ــران جــوان در اینســتاگرام کــه ب کارب
 Fake ــب از ــاه شــده مرک ــام »Finsta« شــناخته می شــوند. فینســتا اصطاحــی کوت ــا ن ــد، ب خــود دمی پردازن
Instagram+ اســت، کــه بــه حســاب اینســتاگرامی ای اطــاق می شــود کــه توســط نوجوانــان و جوانــان بــرای 
ــتراک  ــه اش ــک ب ــتان نزدی ــا دوس ــط ب ــه فق ــود ک ــتفاده می ش ــر اس ــر و صادقانه ت ــت های واقعی ت ــت پس ثب

می گذارنــد. 

رشــد مخاطبــان بــا وجــود رقبــای قدرتمنــد: اینســتاگرام بــا رســیدن بــه 2 میلیــارد کاربــر فعــال، ثابــت 
کرده اســت کــه برنامــه اش بــا وجــود افزایــش رقبایــی ماننــد تیک تــاک )TikTok(، هنــوز هــم جــای رشــد دارد.

نمودار مدت زمانی که از آغاز تأسیس پلتفرم ها طول کشید تا به دو میلیارد کاربر برسند



7

3000:04 آذرماه

ــال  ــاک، در حــــــــــــ ــک ت تی
نرم افــزار  آزمایــش 
)پخــش  استــــــــریمینگ 
دسکتـــــــــــــــاپ  جریانــی( 
 TikTok Live Studio ــام ــه ن ب

ــت اس
برگرفته از:

در حــال حاضــر، پخــش هم زمــان )Live Streaming( بازی هــای ویدئویــی، در پلتفرم هایــی هماننــد توییــچ 
)Twitch( یــا یوتیــوب گیمینــگ )YouTube Gaming(، طرفــداران پروپاقــرص بســیاری دارد. چــه می شــود اگــر 
بــه جــای تماشــای اســتریم )پخــش( آنایــن ویدئــو ســتاره های مــورد عاقه تــان در توییــچ، شــبکه اجتماعــی 
گیمرهــا، بتوانیــد پخــش بازی هــای ویدیویــی آن هــا را بــه صــورت زنــده در تیک تــاک تماشــا کنیــد؟ طبــق گفتــه 
 TikTok Live ایــن پلتفــرم طــی چنــد روز گذشــته، تیــک تــاک در حــال آزمایــش یــک برنامــه وینــدوزی بــه نــام

Studio بوده اســت.

 TikTok ایــن نرم افــزار، بــه کاربــران اجــازه می دهــد تــا بــا ورود بــه حســاب تیک تــاک  خــود، بــا ویژگــی جدیــد
Live، ویدئــو خــود و یــا محتواهایــی را از رایانــه، تلفــن همــراه یــا کنســول بــازی خــود پخــش کننــد. بــه عبــارت 

دیگــر، در داخــل ایــن برنامــه می توانیــد بــا 
 )Live بیننــدگان بــه صــورت همزمــان )زنــده یــا
ــچ  ــه تک کران ــاک ب ــد. تیک ت ــرار کنی ــاط برق ارتب
)TechCrunch( گفته اســت کــه ایــن قابلیــت 
ــود و در حــال حاضــر تنهــا  در حــال آزمایــش ب

چنــد هــزار کاربــر بــه آن دسترســی دارنــد.

شــاید پرســش شــما ایــن باشــد کــه ایــن 
ویژگــی چــه فایــده ای دارد؟  یــک مزیــت آشــکار 
بــرای ایــن پلتفــرم آن اســت کــه بــا ایــن ویژگــی، 

تازه های ※  282 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
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تولیدگــران و ســازندگان محتــوا، ممکــن اســت انگیــزه بیشــتری داشــته باشــند بــه جــای این کــه از مخاطبــان 
خــود بخواهنــد الیــو یــا پخــش جریانی شــان را در توییــچ یــا یوتیــوب گیمینــگ تماشــا کننــد، از ایــن ویژگــی 

اســتفاده کــرده و بــه ایــن شــکل فقــط در زیســت بوم مجــازی تیک تــاک باقــی بماننــد.

از ظاهــر تصاویــر تبلیغاتــی تیک تــاک، بــه نظــر می رســد کــه ایــن شــرکت، بــه دنبــال جــذب کاربــران خــاص، 
مثــل گیمرهایــی اســت کــه بــه دنبــال پخــش بازی هــای ویدیویــی هســتند. همچنیــن، قابلیت اســتریمینگ یا 
پخــش جریانی/همزمــان ایــن شــرکت می توانــد فرصتــی مناســب را بــرای تیک تــاک ایجــاد کنــد تــا بــه کاربــران 
دســتگاه های رومیــزی )دســکتاپ( بیشــتری دسترســی پیــدا کنــد. بــرای تولیدگــران محتــوا، نــرم افــزار پخــش 
ــازی شــما و پخــش  ــه کنســول ب ــرای اتصــال ب دســکتاپ ضــروری اســت؛ چــرا کــه یــک گوشــی هوشــمند ب

جریانــی همزمــان ســاخته نشده اســت.
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نقاشی با AI؛ نگاهی به آینده 
رسانه های هنری مصنوعی: 

هــر چیــزی را کــه دوســت داریــد تایــپ 
کنیــد؛  برنامــه Dream بــا اســتفاده از هــوش 
ــا آن ایجــاد  ــط ب ــر مرتب ــک تصوی مصنوعــی ی

! می کنــد 
برگرفته از:

※  419 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه

اگــر اخیــراً در توییتــر فعــال بــوده باشــید، احتمــاالً 
متوجــه انبوهــی از تصاویــر تولیــد شــده توســط هوش 
ــب و  ــر عجیــب و غری ــن تصاوی مصنوعــی شــده اید. ای
الگوریتمــی بــا اســتفاده از برنامــه موبایلــی جدیــدی بــه 
نــام Dream ایجــاد شــده اند. دریــم )Dream(، بــه هــر 
کســی اجــازه می دهــد تــا بــا تایــپ توضیحــی مختصــر 
از آنچــه در ذهنــش هســت و دوســت دارد ببینــد، 
ــاد  ــی« ایج ــوش مصنوع ــر ه ــی ب ــی هایی مبتن »نقاش
ــب و  ــب و غری ــای عجی ــی ها، چیزه ــن نقاش ــد. ای کن
اغلــب غیرعــادی بــوده کــه البتــه بســیار ســرگرم کننده 

هســتند!

ــود  ــاص خ ــی خ ــل، زیبایی شناس ــری حاص ــر هن اث
ــاخته  ــجم س ــیائی نامنس ــکال و اش ــا اش ــه ب را دارد ک
ــن  ــی و جــادوی واقعــی ای ــه اصل شده اســت. امــا، نکت
ــزی  ــه چی ــت چ ــم نیس ــه مه ــت ک ــن اس ــزار ای نرم اف
ــه  ــد ک ــد می کن ــزی را تولی ــه چی ــد، برنام ــپ می کنی تای
از نظــر بصــری جــذاب باشــد )حداقــل تــا زمانــی کــه بــه 

تازه های 
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ایــن ســرگرمی ها عــادت نکرده ایــم(. بــه عــاوه، به طــور شــگفت آوری و غیرمعمولــی، بــا درخواســت تایــپ شــده 
ــت دارد. ــما مطابق ــزار ش ــما در نرم اف ش

بــا جســتجویی در توییتــر، نمونه هــای بســیاری از ایــن تصاویــر را بــه ســرعت می توانیــد پیــدا کنیــد؛ امــا برای 
درک بهتــر عملکــرد ایــن نرم افــزار، بایــد خودتــان ایــن برنامــه را نصــب کــرده و  کمــی بــا آن کلنجــار رویــد )اگــر 
هیــچ انگیــزه ای بــرای ایــن کار نداریــد، توجــه کنیــد تصاویــری کــه ایــن نــرم افــزار تولیــد می کنــد دقیقــاً در انــدازه 

تصویــر پس زمینــه تلفــن همــراه شــما هســتند کــه بــه صــورت اختصاصــی و بــا نظــر شــما تولیــد شــده اند!(

ایــن نــوع تولیــد آثــار هنــری توســط هــوش مصنوعــی، چیــز تــازه ای نیســت؛ امــا کیفیــت و دسترســی بــه ایــن 
ــا ســرعت، کیفیــت و قابلیــت دسترســی خــود،  ــه اپلیکیشــن Dream ب ــر مــی رود.  البت ــه مــرور، باالت فناوری هــا، ب
مرزهــای ایــن حــوزه را یــک قــدم جلوتــر برده اســت. ایــن برنامــه در سیســتم عامل های اندرویــد )Android( و 
آی اواس )iOS( و نیــز، نســخه تحــت وب در دســترس اســت. یــک اســتارت آپ کانادایــی بــه نــام Wombo ایــن پــروژه 
را اجــرا کرده اســت. ایــن شــرکت قبــاً برنامــه ای را ســاخته بــود کــه بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی، بــه شــما امــکان 
مــی داد بــا تصاویــر ثابــت اشــخاص، ویدئویــی بســازید کــه موســیقی اش بــا لب هــای آن شــخص همــگام اســت. بــه 

عبــارت دیگــر، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه شــخص در حــال خوانــدن همــان موســیقی پس زمینــه اســت.
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هنــری  فن آوری هــای  از  بســیاری 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی، پروژه هایــی 
ــه  ــاز )open source( هســتند؛ ب منبــع ب
ایــن معنــی کــه ایــن شــرکت احتمــاالً 
از پیش موجــود -کــه قابــل  از کارهــای 
دسترســی توســط تمامــی افــراد هســت- 
اســتفاده  برنامــه  ایــن  ایجــاد  بــرای 
کرده اســت. از ســوی دیگــر، بــه طــور کلــی، 
ــا  ــه، ب ــن برنام ــد ای ــی همانن ــه های برنام
به کارگیــری مجموعــه گســترده  از داده هــا 
کتابخانه هــای  داده می شــوند؛  آمــوزش 
عظیمــی از تصاویــر کــه بــر اســاس اشــیا 
و مناظــر برچســب گذاری شــده اند. بــه 
ــی  ــین بینای ــاً ماش ــد اصطاح ــن فرآین ای
و پــردازش تصویــر می گوینــد: برنامه هــا 
ایــن  در  را  ثابــت  مضامیــن  و  الگوهــا 
از  ســپس  و  کــرده  انتخــاب  تصاویــر 
ــه  ــزی ک ــد چی ــرای تولی ــات، ب ــن اطاع ای
ــران اســتفاده  ــا درخواســت کارب ــق ب مطاب
می کننــد. مــا نمی دانیــم الگوریتم هــای 
Dream روی چــه مجموعــه داده هایــی 
ــاس  ــر اس ــا ب ــده اند، ام ــوزش داده ش آم
کــه  گفــت  می تــوان  آن،  خروجی هــای 
طیــف گســترده ای از تصاویــر را شــامل 
ــری  ــد تصاوی ــه تولی ــادر ب ــه ق ــود ک می ش
و  انیمــه  شــخصیت های  بــا  مطابــق 

بازی هــای ویدیویــی اســت.



بخش دوم

چالشانه رسانه ای!
مواجهه با چالش های جدید رسانه ای...

} 2مطلب {
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چگونه پاندمی کرونا مرا با 
روزنامه نگاری سیار آشنا کرد؟

خبرنگاری موبایلی در الجزیره
برگرفته از:

در اوج همه گیــری جهانــی کرونــا در مــاه مــه ســال 2020 و بــا بســته شــدن مرزهــا، مــن در ایــاالت متحــده 
»گیــر افتــاده بــودم«. خــودم را بــدون تیــم و تجهیزاتــم مــی دیــدم. بــا ایــن حــال، یــک iPhone و یــک کیــت 
لــوازم جانبــی داشــتم کــه چنــد مــاه قبــل و پــس از دوره روزنامه نــگاری بــا تلفــن همــراه در »الجزیــره« درســت 
کــرده بــودم. همیــن دوره باعــث شــده بــود متوجــه شــوم ایــن مهارت هــا چه قــدر می تواننــد حیاتــی باشــند.

در زمانــی کــه بســیاری از همکارانــم بــه دلیــل نگرانــی از بیمــاری کوویــد 19 و محدودیت هایــی کــه در ســفر 
وجــود داشــت، قــادر بــه ادامــه کار نبودنــد، مــن تیــم یــک نفــره ای)!( تشــکیل دادم و تنهــا چنــد مــاه پــس از 
اتمــام دوره روزنامه نــگاری ســیار، کار خــودم را شــروع کــردم. البتــه از قبــل بــا روش هــای عکس بــرداری و ویرایــش 
فیلــم آشــنایی داشــتم. بــا ایــن حــال، دوره روزنامه نــگاری ســیار در زمینــه تولیــد اخبــار بــا تلفــن همــراه بــه مــن 

کمــک شــایانی کــرد. بــا توجــه بــه کار انفــرادی و محدودیت هــای 
ــوط  ــار غیــر فــوری و گزارش هــای مرب ــا موبایــل ، اخب عکاســی ب
بــه شــرکت ها را انتخــاب کــردم کــه در آن هــا محــدود بــه 

ــودم. ــی نب خواســته های ضــرب االجل

شــکی نیســت کــه محدودیت هــا و چالش هایــی بــرای 
کار  انفــرادی بــا تلفــن همــراه وجــود دارد. بــه زمــان اضافــی نیــاز 
ــا  ــرای مطابقــت ب ــا تجهیــزات و میکروفــون خــود را ب داشــتم ت
ــه  ــد ب ــن بای ــم. همچنی ــم کن ــره تنظی دســتورالعمل های الجزی
شــدت بــه وضعیــت نــور توجــه می داشــتم، بنابرایــن از عکاســی 

تازه های ※  628 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه
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ــرای  ــم بگیــرم، چــون وســیله ای ب ــی فیل ــه عــاوه، نمی توانســتم در هــوای باران ــاب می کــردم. ب در شــب اجتن
محافظــت از تجهیزاتــم پیــدا نکــردم. اگــر شــرایط بــا وزش بــاد همــراه می شــد تقریبــاً غیرممکــن بــود کــه بــدون 

لــرزش بتــوان عکــس و فیلــم گرفــت.

در طــول کار، مــن متوجــه شــدم کــه فیلم بــرداری از اجســامی کــه در فاصلــه ای دور قــرار دارنــد، بــا اســتفاده 
ــی،  ــا اســت. برخــاف دوربین هــای اســتاندارد تلویزیون ــاً بی معن ــا آیفــون( تقریب از تلفــن همــراه )دســت کم ب
عملکــرد زوم در گوشــی های آیفــون خــوب نیســت. بنابرایــن، بــرای ثبــت بهتریــن عکس هــا و ســاخت 
ســکانس های مناســب، شــما بــه معنــای واقعــی کلمــه بایــد بــه شــی ئی کــه از آن عکاســی می کنیــد نزدیــک 
ــا موبایــل عکس بــرداری نمی کنــم مگــر آن کــه واقعــا مجبــور باشــم. یــه همیــن دلیــل،  شــوید. مــن هرگــز ب
مــن یــک دســتگاه تثبیت کننــده )stabilizer( بــه نــام گیمبــال )gimbal( خریــدم کــه در گرفتــن عکس هــای بــا 

کیفیــت و بــدون لــرزش بــه مــن کمــک زیــادی کــرد.

عــدم امــکان نظــارت بــر کیفیــت صــدا حیــن فیلم بــرداری نیــز چالــش بــزرگ دیگــری بــود. بــه طــوری کــه 
مــن مجبــور می شــدم فیلــم را بــه طــور مکــرر متوقــف کنــم تــا کیفیــت صــدا را بررســی کنــم، تــا مانــع از افــت 

کیفیــت صــدا شــوم.

بــه دلیــل محدودیت هــای ذخیره ســازی در تلفن هــای همــراه، بایــد در نحــوه ضبــط فیلم هــا بســیار دقــت 
ــرا ویدئوهــای  ــد دقیقــه ای محــدود می کــردم؛ زی ــد ســوال چن ــه چن مــی کــردم. مــن مصاحبه هــای خــود را ب
ــور می شــدم در  ــد. در صــورت بیشــتر شــدن حجــم فیلم هــا مجب ــادی را اشــغال می کردن ضبطــی، فضــای زی
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حیــن فیلم بــرداری، زمانــی را بــرای انتقــال آن هــا، بــه یــک هــارد اکســترنال اختصــاص دهــم؛ ایــن کار زمان بــر 
بــود و غیرعملــی، زیــرا اغلــب فقــط بــرای دفعــات محــدودی بــه افــراد دسترســی داشــتم، افــرادی کــه مشــغله 

زیــادی نیــز داشــتند.

در جریــان اعتراضــات تبعیــض نــژادی کــه پــس از قتــل جورج فلوید توســط یک افســر پلیــس مینیاپولیس، 
سراســر آمریــکا را فراگرفــت، مــن در مــوارد متعــددی از آن کیــت آیفــون کــه قبــا درســت کــرده بــودم بــرای تهیــه 
ــرای  ــی و مکمــل ب ــگار میدان ــوان یــک خبرن ــه عن ــا ایــن کار، مــن عمــاً ب ــده اســتفاده کــردم. ب گزارش هــای زن

پوشــش اعتراضات شــناخته شــدم.

البتــه بعضــی اوقــات مــردم می گفتنــد کــه نمی تواننــد بــاور کننــد یــک خبرنــگار ارشــد الجزیــره انگلیســی بــه 
تنهایــی بــا موبایــل خــود کار می کنــد! متوجــه شــدم کــه در ذهــن بســیاری از آمریکایی هــا از اعتبــار کافــی بــرای 
این کــه مــرا بــه عنــوان یــک خبرنــگار بشناســند، برخــوردار نیســتم. بــا ایــن حــال، گزارش هــای کار شــده مــن، 
اثبــات می کننــد کــه عملکــرد مناســبی در ایــن زمینــه داشــتم. در نهایــت، آنــان بــه مــن می گفتنــد تفــاوت ایــن 

ویدئوهــا بــا فیلم هــای یــک دوربیــن اســتاندارد عمــاً قابــل تشــخیص نیســت.

در نهایــت، ایــن واقعیــت کــه مــن بــه تنهایــی و فقــط بــا گوشــی آیفــون خــود، خبــر و گــزارش تولید کــرده ام، 
احتمــاالً بــرای مخاطبــان بی اهمیــت اســت. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مــن در شــرایط غافل گیرکننده ای 
توانســتم بــه کار خــود ادامــه داده، اتفاقــات مختلــف را گــزارش کــرده و رســالت خبرنــگاری خــود را انجــام دهــم. 
در نهایــت، هــدف مــا بــه عنــوان یــک شــبکه، ایــن اســت کــه بــدون توجــه بــه شــرایطی کــه داریــم و ابزارهایــی 

کــه اســتفاده می کنیــم، محتــوای جــذاب و تاثیرگــذاری تولیــد کنیــم.
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گــزارش  اولیــن  بــه  نگاهــی 
»محتواهــای پربازدیــد« فیس بــوک 
نخســتین گــزارش »محتــوای پربازدیــد« فیســبوک، 
ــوای  ــاالی محت ــدان ب ــه چن ــت ن ــان از محبوبی نش

ــی دارد! سیاس
برگرفته از:

فیس بــوک )Facebook(، اخیــراً در راســتای اثبــات عــدم محبوبیــت بــاالی محتوای سیاســی در ایــن پلتفرم، 
گزارشــی را بــرای نخســتین بار بــا عنــوان »گــزارش محتــوای پربازدید« منتشــر کــرد که بــه پربازدیدتریــن محتواهای 
پلتفــرم در ســه ماهــه دوم ســال 2021 در ایــاالت متحــده پرداخته اســت. بــه روایــت ایــن شــرکت، پســت های 

پربازدیــد پلتفرمــش، ِمــم  )meme( هــای  متنی حوصله ســربر هســتند.

گــزارش فیس بــوک، رد ایــن ادعــای متــداول بیــن مــردم و کارشناســان اســت کــه پربازدیدتریــن محتواهــای 
 ،)CrowdTangle( ایــن پلتفــرم را پســت هایی حــاوی گزاره هــای دوقطبــی سیاســی دانند. داده هــای کرودتنــگل
پلتفــرم تجزیه و تحلیــل متعلــق بــه فیس بــوک، معمــوالً پســت هایی از چهره هــای محافظــه کار و رســانه هایی 
 Newsmax, Fox News, Ben Shapiro and( ــو ــن شــاپیرو و دان بونگین ــد نیوزمکــس، فاکــس نیــوز، ب مانن
ــزارش، کــه فهرســتی از دامنه هــای  ــن گ ــر اســت در ای ــل ذک Dan Bongino( را بیشــتر نمایــش می دهــد. قاب
ــد شــامل  ــه خــود جلــب کرده ان ــر، صفحــات و پســت های عمومــی خــاص را کــه بیشــترین توجهــات را ب برت

می شــود، هیــچ یــک از اســامی کرودتنــگل جــای نــدارد!

لیســت دامنه هــای برتــر شــامل یوتیــوب، آمــازون، یونیســف، گوفاندمــی، اســپاتیفای و تیک تــاک 
پیوندهــا،  بازدیــد  بیشــترین  بــود.   )YouTube, Amazon, Unicef, GoFundMe, Spotify and TikTok(
 )Green Bay Packers( وب ســایتی متعلــق بــه ســازمان مرتبــط بــا بازیکنــان ســابق فوتبــال گریــن بــی پکــرز
بــود. بــه گفتــه فیس بــوک، ایــن صفحــه بیــش از 87 میلیــون بیننــده را بــه خــود جلــب کرده اســت. فروشــگاه 
آنایــن محصــوالت ســی بی دی )CBD( نیــز بــا 72 میلیــون بازدیــد در رتبــه دوم ایــن فهرســت قــرار داشــت. گیف 

گربــه از تامبلــر بــا کمــی بیــش از 49 میلیــون بازدیــد نیــز در لیســت بــه چشــم می خــورد.

چالشانه رسانه ای!※  529 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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ــی  ــامل صفحات ــوک ش ــس ب ــت فی ــد، لیس ــی می رس ــات عموم ــن صفح ــه پربیننده تری ــت ب ــی نوب وقت
 The Dodo, LADbible and Sassy(  همچــون یونیســف و ســایت حیوانــات ِد ُدُد، الدبیبــل و ساســی میدیــا
ــوک  ــد فیس ب ــوای پربازدی ــق محت ــود را از طری ــانه ای خ ــرکت های رس ــه ش ــت ک ــرانی اس ــر ناش Media( و دیگ
ــرده، ظاهــراً  ــه ک ــزارش خــود ارائ ــوک در گ ــس ب ــه فی ــی ک ــده محتوای ــه عم ــر اســت ک ــل ذک ســاخته اند. قاب
سیاســی نیســت. فیــس بــوک در بیانیــه ای نوشــت: »بســیاری از صفحــات پربیننــده بــر اشــتراک گذاری محتوای 

مربــوط بــه حیوانــات خانگــی، آشــپزی، خانــواده و محتــوای پربازدیــد مرتبــط تمرکــز کردنــد.«

ــت میم هــا  ــا محوری ــی ب ــه ای از متن های ــن پســت ها همگــی مجموع ــه پربازدیدتری ــب اینجاســت ک جال
بودنــد کــه کاربــران را تشــویق می کــرد بــه ســواالت جالــب )و یــا عمدتــاً خســته کننده( پاســخ دهنــد؛ ماننــد 
ــش  ــه چال ــران را ب ــه کارب ــود ک ــری ب ــوع پســت ها، تصوی ــن ن ــن ای ــد. پربازدیدتری ــه دوســت ندارن ــی ک غذاهای
می کشــید تــا ســه کلمــه مخفــی را در شــلوغی حــروف پیــدا کننــد. بــه روایــت فیــس بــوک، ایــن پســت ها 

ــته اند. ــد داش ــون بازدی ــش از 80 میلی بی

ــن  ــه محبوب تری ــد ک ــه کن ــی مقابل ــا تصورات ــد ب ــوک ســعی می کن ــس ب ــه فی ــار نیســت ک ــن ب ــن اولی ای
ــزارش  ــوک قصــد دارد گ ــه همیــن جهــت فیــس ب ــد. ب ــا سیاســی می دانن ــوای آن پلتفــرم را جهــت دار ی محت
»محتــوای پربیننــده« را بــه طــور منظــم انتشــار دهــد تــا بــه مــردم کمــک کنــد کــه نــوع محتــوای منتشرشــده 

در ایــن پلتفــرم را دنبــال کننــد.

ــورد  ــای م ــت: »در داده ه ــگاران گف ــا خبرن ــاس ب ــوک، در تم ــامت فیس ب ــت و س ــاون امنی گای روزن، مع
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اســتفاده امــروزی چنــد شــکاف جــدی وجــود دارد و در نتیجــه، روایــت ارائه شــده نیــز کامــاً اشــتباه اســت.« 
»کــرود تنــگل بــر تعامــل متمرکــز اســت و صرفــاً بــه مجموعــه ای از صفحــات، گروه هــا و حســاب های خــاص 
محــدود شــده اســت. مــا در حــال تنظیــم گزارشــی هســتیم کــه بینــش جامعــی را فراهــم می کنــد... گــزارش 

دقیقــی از آن چیــزی کــه مــردم در پلتفــرم مــا واقعــاً تجربــه می کننــد.«

قابــل ذکــر اســت کــه ایــن گــزارش صرفــاً بــه پســت های عمومــی محــدود اســت و اطاعــات پســت هایی 
کــه ممکــن اســت از تنظیمــات حریــم خصوصــی اســتفاده کــرده باشــند را شــامل نمی شــود. ایــن شــرکت 
اظهــار داشــته کــه نحــوه جمــع آوری و بــه اشــتراک گذاری اطاعــات را بــرای گزارشــات آینــده ارزیابــی خواهــد کــرد. 
همچنیــن گفتــه اســت کــه بیــش از نیمی از پســت هایی کــه کاربــران در فیدهــای خبــری )خبرخوان هــای( خود 
مشــاهده می کننــد مربــوط بــه خانــواده و دوستان شــان اســت، نــه صفحــات یــا گروه هایــی کــه دنبال شــان  
می کننــد. مــارک زاکربــرگ در مــاه ژانویــه، پــس از انتخابــات و اعتراضــات 6 ژانویــه، گفــت کــه می خواهــد ســویه 

سیاســی فیدهــای خبــری را تعدیــل کنــد.



بخش سوم

سبک زندگی 
دیجیتــــــــــال



20

3000:04 آذرماه

راه هایی برای فرار از آشفتگی 
دیجیتال

برگرفته از:

ــرای  ــد. ب ــه حســاب نمی آی ــت ب ــاز و مزی ــک امتی ــر ی ــودن«، از اواســط دهــه 2000 دیگ ــن ب اصطــاح »آنای
بســیاری از افــراد، آنایــن بــودن، یــک ضــرورت، یــک الــزام یــا حتــی ابــزاری بــرای بقــا اســت. بســیاری از مــردم 
دوســت دارنــد توییتــر را یــک ســایت جهنمــی بنامنــد. برخــی افــراد، پــا را از ایــن نیــز فراتــر می گذارنــد و  می گویند 
ــه نظــر نمی رســد؟  اکنــون، کــدام ســایت -گــوگل، فیــس بــوک، اینســتاگرام، تیــک تــاک و غیــره- جهنمــی ب
وقتــی زندگــی دیجیتالــی مــا اساســاً تبدیــل بــه شــرایطی اســترس زا در زندگــی آفایــن مــا شــده اســت، می تــوان 

احســاس کــرد کــه هرگــز اســتراحت نمی کنیــم.

ما از زمان آنالین خود عاقالنه استفاده نمی کنیم

ــال )اعــم  ــادی را صــرف اســتفاده از صفحــات نمایــش دیجیت ــد در ســال 2016، زمــان زی اگــر فکــر می کردی
ــن  ــد )پژوهش گــران ای ــر و...( کرده ای ــل، تبلــت، کامپیوت از موبای
زمــان را تقریبــاً 11 ســاعت در روز در ســال 2016 تخمیــن زده 
بودنــد(، اکنــون بایــد بدانیــد کــه طبــق نظرســنجی جدیــد مرکــز 
تحقیقــات Pew، 53 درصــد از بزرگســاالن آمریکایــی می گوینــد 
کــه اینترنــت در طــول همه گیــری، »ضــروری« و از ســوی دیگــر 

تقریبــاً همیشــگی شــده اســت.

طبــق گزارش هــا، اســتفاده از صفحات نمایــش دیجیتالی، در 
اروپــا 50 درصــد افزایــش یافته اســت. امــا ایــن افزایــش منطقــی 

سبک زندگی دیجیتال※  466 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
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بــه نظــر می رســد؛ چــرا کــه پیــش از همه گیــری ویــروس کوویــد 19، اگــر تمــام زندگــی مــا -کار، اجتماعــی، و 
غیــره-  بــه اینترنــت گــره نخــورده بــود و تمــام مــدت آنایــن نبودیــم؛ امــا اکنــون کار از خانــه، اطــاع از  بیانیه هــا 

و به روزرســانی مقــررات دولتــی و تمــاس و اطمینــان از ســامتی عزیزانمــان از جملــه وظایــف ماســت.

بــا ایــن حــال، اگــر اینترنــت بــه فضایــی تبدیــل شده اســت کــه ایــن فنــاوری، آنچــه را کــه بایــد در زندگی تــان 
ــن  ــد؛ همــه ی مــا در ای ــار آن را پــس بگیری ــد، وقــت آن اســت کــه اختی ــه می کن ــه شــما دیکت مهــم باشــد ب
شــرایط، شایســته کمــی احســاس شــادی هســتیم. البتــه توصیــه ای رایــج ماننــد »اینترنــت خــود را قطــع کــرده 

و یــا از سیســتم و حســاب کاربــری خــارج شــوید« و یــا »بــه غــاری دوردســت فــرار کنیــد« چــاره کار نیســت.

برای شروع باید چند قدم ساده اما کاربردی را برداریم:

1. تب های اضافی مرورگرهایتان را حذف کنید

ــما  ــرای ش ــتر ب ــا بیش ــه )tab( ی ــفه 500 برگ متاس
شــادی نمــی آورد! تحقیقــات نشــان داده انــد کــه 
بی نظمــی شــدید دیجیتــال )بــا نــام مســتعار انباشــت 
دیجیتــال( بــا ســطوح باالتــر اســترس و اضطــراب 
مرتبــط اســت )اگرچــه لزومــاً دلیــل آن ثابــت نشــده 
نــام  بــه  بی نظمــی  ایــن  از  اگــر  حتــی  اســت(. 
می کنیــد)!(،  صــدا   )multitasking( چندوظیفــه ای 
ممکــن اســت بهــره وری و اثربخشــی شــما را کاهــش 
ــرا چندوظیفگــی، ســازوکار  شــیمیایی مغــز  دهــد، زی

مــا را بهــم می ریــزد.

2. از نشانک )bookmark( استفاده کنید

اگــر نمی توانیــد برگه هــا متعــدد خــود را حــذف 
کنیــد، نشــانک ها )bookmarks( را امتحــان کنیــد؛ 
برگه هــای بــاز خــود را ذخیــره کنیــد. ایــن فهرســت 
برگزیــده، کارهــای بصــری را حــذف کــرده و پهنــای بانــد 

ذهنــی و احساســی ارزشــمندی را آزاد می کنــد.
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3. برنامه های اضافی را پاک و یا از صفحه اصلی خود بردارید

1. برنامه هایــی را کــه یــک هفتــه اســت اســتفاده و لمــس نکرده ایــد را فــوراً حــذف کنیــد یــا بــه پوشــه ها 
ــا رایانــه شــما را اشــغال نکننــد. 2. ســعی کنیــد قاعــده »یــک برنامــه در  منتقــل کنیــد تــا صفحــه گوشــی ی
هــر زمــان« را اجــرا کنیــد. ایــن دو مرحلــه می تواننــد بــه از بیــن بــردن »از شــاخه ای بــه شــاخه دیگــر پریــدن« 

)تغییــرات ســریع و بی معنایــی( کــه بســیاری از مــا قربانــی آن می شــویم، کمــک کنــد.



بخش چهارم

پرونده ویژه
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 lock( استفاده از صفحه قفل
screen( گوشی های هوشمند:  

مصرف کننــدگان  بــه  دسترســی  بــرای  کلیــدی 

اخبــار گهگاهــی 
برگرفته از:

شــاید تــا 10 ســال دیگــر، نحــوه انتشــار اخبــار، بــه شــکل یــک ربــات خبــری )NewsBot( آزاردهنــده باشــد 
کــه بــا تیتــری بــزرگ در فرادنیایــی )Metaverse( مجــازی بــه ســراغ شــما می آیــد. یــا شــاید تــا ســال 2025، ایــن 

تیترهــای خبــری به صــورت هشــدار و اعانــی در داخــل لنزهــای عینــک هوشــمند شــما جــای گیــرد.

امــا در حــال حاضــر، بــدون در نظــر گرفتــن ایــن پیشــرفت ها، همچنــان تلفــن همــراه در جیــب شــما و 
مخاطبانتــان اســت! منبعــی اطاعاتــی کــه مــا همــه جــا آن را بــا خــود می بریــم، بــه آن اجــازه می دهیــم در 
طــول روز کارهایمــان را قطــع کــرده و بخشــی زیــادی از روز مــا را بــه خــود اختصــاص دهــد. پــس احتمــاالً ایــن 
»وقفه هــا« و »اعان هــا«، بهتریــن راه و ابــزاری هســتند کــه برنامــه ای خبــری بــرای ارائــه محتوایــی ارزشــمند بــه 

کاربــر ارائــه می کنــد؛ کاربــری کــه صراحتــاً به دنبــال ایــن محتــوا نبــوده و آن را درخواســت نکرده اســت. 

نمی خواهیــد بــا چنیــن اعاناتــی مزاحــم کاربــران خــود شــوید؟! گزینــه دیگــری هــم وجــود دارد کــه هــم 
کمــی قدیمــی اســت و هــم کمــی جدیــد: خــود صفحــه اصلــی گوشــی هوشــمند: بهره گیــری از ایــن صفحــه، 
بــا اســتفاده از ویجــت برنامه هــا )در فارســی بــه آن، برنامک هــا یــا ابزارک هــا هــم می گوینــد(. ایــن برنامک هــا، 
برخــاف برنامه هــای اصلــی، نیــازی بــه اقــدام یــا حرکتــی خــاص از طــرف کاربــر، هماننــد اجــرای یــک برنامــه 
ندارنــد. تنهــا کاری کــه بایــد انجــام داد، ایــن اســت کــه بــه صفحــه اصلــی گوشــی خــود نــگاه کنیــم، کاری کــه 

ــار در روز انجــام می دهیــم! گاهــی 82534 ب

ولــی همچنــان بــرای دسترســی بــه یــک ویجــت در صفحــه اصلــی، نیازمنــد بــاز کردن قفل گوشــی هســتیم، 
کاری کــه کمــی نیازمنــد زحمــت اســت! شــاید بهتریــن راه بــرای دســتیابی بــه مخاطبــان بــا کم تریــن زحمــت 

پرونده ویژه※  903 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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بــرای آنــان، زمانــی اســت کــه مرتبــاً بــه گوشــی خــود نــگاه می اندازیــم، آن هــم فقــط در کســری از ثانیــه. در 
ــران  ــمان کارب ــل چش ــار در مقاب ــرار دادن اخب ــرای ق ــر ب ــی کم زحمت ت ــیا از راه ــژه در آس ــق، به وی ــی مناط برخ

اســتفاده می شــود: قــرار دادن محتــوا روی صفحــه قفــل گوشــی.

 Oxford’s( اخیــراً گــزارش جالبــی از موسســه رویتــرز آکســفورد
ــر  ــگاری منتش ــات روزنامه ن ــوزه مطالع Reuters Institute( در ح
ــرای  ــیله ای ب ــوان وس ــل به عن ــات قف ــه صفح ــه ب ــت ک شده اس
ارســال اخبــار نــگاه می کنــد. ایــن ویژگــی را بــه طــور ویژگــی در مورد 
محتواهــای تولیــدی شــرکت ِگلنــس )glance(، یک اســتارت آپ در 

هنــد، می تــوان مشــاهده کــرد.

ــرای یافتــن  ــزه افــراد ب ــد در مــورد انگی ــن کــه بای ــر ای عــاوه ب
ــد آگاهــی  ــار پرســش کنیــم، از جنبــه مهــم دیگــری هــم بای اخب
پیــدا کنیــم: کاربــران چگونــه و بــه چــه روشــی بــه اخبــار در تلفــن 
ــر در  ــدن خب ــل از خوان ــد و قب ــدا می کنن ــت پی ــود دس ــراه خ هم
ــان  ــد و زم ــن فرآین ــد؟ و ای ــک می کنن ــد کلی ــود، چن ــتگاه خ دس
رســیدن بــه محتــوا بــرای مصــرف اخبــار در موبایــل چــه چیــزی به 

ــد. ــه مــا بگوی ــد ب مــا می توان

دو ویژگــی شــناخته شــده بــرای انتشــار اخبــار در صفحــه قفل 
ــاری )Push Notification( و  ــای فش ــود دارد: اعان ه ــی وج گوش
 wallpaper( تصاویــر زمینــه داســتانی یــا تصویــر متحــرک زمینــه
ــرای  ــر خــاف اعان هــای فشــاری کــه سال هاســت ب stories(. ب
ارائــه هشــدارهای خبــری اســتفاده می شــود؛ تصاویــر زمینــه 
داســتانی جدیدتــر هســتند و در حــال حاضر فقط در دســتگاه های 

اندرویــدی خاصــی موجــود هســتند. 

تصویــر زمینــه داســتانی، یکــی از ویژگی هــای تلفــن همــراه )نــه یــک برنامــه( اســت کــه محتوایــی پویــا و 
متحــرک طراحــی شــده را در صفحــه قفــل ارائــه می کنــد و در طــول روز، به روزرســانی می شــود. در حــال حاضــر، 
ایــن ویژگــی توســط  شــرکت ِگلنــس در هنــد )بــرای دســتگاه های شــیائومی و سامســونگ( و اندونــزی )فقــط 
بــرای شــیائومی( ارائــه می شــود. بــر اســاس آخریــن آمــار، شــیائومی و سامســونگ در هنــد، 40 درصــد از ســهم 
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بــازار کشــوری بــا 1.3 میلیــارد جمعیــت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

شــرکت ِگلنــس، یکــی از بزرگ تریــن اپراتورهــا در ایــن کشــور بــا 115 میلیــون کاربــر فعــال روزانــه در هنــد و 
اندونــزی اســت. مــدل کســب وکاری ایــن شــرکت، بدیــن صــورت اســت کــه مســتقیماً بــا تولیدکننــدگان تلفــن 

همــراه، هماننــد شــیائومی و سامســونگ، معاملــه کنــد. آنــان بــرای معرفــی ایــن ویژگــی چنیــن می گوینــد:

بــه جــای یــک صفحــه قفــل مملــو از ده هــا اعــان و هشــدار، چیــزی شــبیه یــک داســتان بالیــوودی، یــک 
بــازی معمولــی، یــک مســابقه ورزشــی، یــک دســتور پخــت آشــپزی را بــه کاربــر نشــان می دهــد. طبــق آمــار 
شــرکت ِگلنــس، 20٪ از محتــوای مصرفــی در صفحه هــای قفــل کاربــران اســتفاده کننــده ایــن ویژگــی، اخبــار 
ملــی یــا بین المللــی اســت؛ پــس از آن، ســرگرمی )بــا 22٪(، طبیعت گــردی )بــا 11٪(، ورزش )بــا 10٪( و ســفرگردی 
)بــا 8٪( . بــه گفتــه ِگلنــس، 76 میلیــون هنــدی اخبــار روزانــه خــود را بــا صفحــه قفــل خــود دریافــت می کننــد.

آیــا ایــن محصــول بــرای عاقه منــدان و پیگیــران حرفــه ای بــه اخبــار اســت؟ ایــن محصــول بــرای مخاطبــان 
انبوهــی اســت کــه هیــچ اپلیکیشــن خبــری در تلفــن همــراه خــود نصــب نکرده انــد و بــه نــدرت بــه دنبــال 

تیترهــای خبــری هســتند. در اصــل، ایــن اخبــار اســت کــه آن هــا را پیــدا می کنــد.

افــزون بــر ایــن، در طــول دهــه گذشــته، شــرکت های خبــری ابزارهــای جالبــی بــرای خواننــدگان گرفتــار و 
ــر دریافــت کننــد؛ به ویــژه زمانی کــه بــه ســمت مــدل درآمــدی  ــار را راحت ت ــا اخب سرشــلوغ خــود ســاخته اند ت
و اشــتراک های دیجیتالــی، کــه تقریبــاً رونــد آن بــه طــور کامــل بــه خواننــدگان متعهــد متکــی اســت، تغییــر 
ــل،  ــد اپ ــد، مانن ــزاری گوشــی های هوشــمند را در دســت دارن ــار نرم اف ــه اختی ــد. شــرکت هایی ک مســیر داده ان
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اندرویــد و گــوگل، نقــش عظیمــی در بهبــود خوراک هــای خبــری ایــن افــراد دارنــد.

بــرای IDN Times، رســانه ی خبــری دیجیتالــی در اندونــزی، هشــدارهای فشــاری، تنهــا بــرای نگــه داشــتن 
بخــش بســیار کوچکــی از مخاطبــان مفیــد اســت؛ چراکــه اکثــر افــراد از ایــن برنامــه اســتفاده نمی کننــد. بــه 
گفتــه ی معــاون بخــش بازاریابــی محصــول IDN Times، از بیــن 40 تــا 50 میلیــون کاربــر فعــال ماهانــه، تنهــا 
ــد. طبــق مطالعــه ای  ــر از طریــق برنامــه تلفــن همــراه بــه اخبــار دسترســی دارن ــا 150،000 کارب حــدود 140،000 ت
کــه انجــام شــد، بیشــتر نســل z و نســل هــزاره، هیــچ اضطــراری بــرای دانلــود برنامه هــای خبــری احســاس 
نمی کننــد زیــرا آن هــا معمــوالً اخبــار را در رســانه های اجتماعــی دنبــال می کننــد و اگــر بخواهنــد بیشــتر بداننــد، 

ــد.  ــل مراجعــه می کنن ــه وب ســایت های موبای ــه گاه ب گ

کاربــران در مســیر اخبــار موجــود در صفحــه قفــل گوشــی ها بــرای دسترســی بــه محتــوا، نیــازی بــه چهــار تــا 
پنــج بــار کلیــک کــردن ندارنــد، بلکــه می تواننــد حتــی بــا دوبــار کلیــک کــردن روی هشــدارهای فشــار یــا کشــیدن 

انگشــت و کلیــک روی تصویــر زمینــه، فــوراً کل خبــر را بخوانند.

بــه عنــوان یــک فضــای عمومــی، انتخــاب اخبــار در صفحــه قفــل دارای اســتانداردهای بســیار باالیــی اســت. 
ــد بــه مخاطبانــی کمــک کنــد کــه بیشــتر  ــه نفــع جامعــه اســت و می توان ــار ارائــه شــده در ایــن فضــا ب اخب

ــد.  مطالعــه می کننــد و درک بهتــری از دنیــای گســترده تر اطــراف خــود دارن
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