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 با سالم خدمت شما 

در خصوص در جلسه اول در خصوص ویژگی های مهم فناوری های ارتباطی و اطالعاتی صحبت به میان آمد. 

ویژگی های  . در این قسمت ادامه همان مطلب یعنیداده شد توضیح «دیجیتالی شدن»یکی از خصیصه ها یعنی 

مجازی ( 4دیجیتالی بودن    ( 3، هایپرلینک بودن( 2، دیجیتالی شدن( 1 مهم فناوری های ارتباطی و اطالعاتی :

دوستان عزیز موارد ارسالی و رار داده شده است که در صفحات آتی مالحظه می کنید. ق ( تعاملی بودن5، بودن

  .ویژگی های آنها به صورت مفهومی در سواالت پایان ترم پرسیده می شود

به صورت پیوسته به همدیگر لینک شده که  در فضای مجازی صفحات و متن هاییاطالعات،  بودن:هایپرلینک 

آن که منبع  می گویند. هایپرلینک ها شما را به اطالعات دیگر پیوند می دهند بدون به این متون هایپرتکست

خود را تغییر دهید. متون پیوند دار یا هایپرتکست ها امکان بازیابی اطالعات کمی و جانبی را به سرعت فراهم 

 می کنند.

ت ست. سرعاطالعات اپردازش ذخیره و : دیجیتالی بودن باعث تغییر در تولید، دیجیتالی بودنویژگی 

شتر پردازش بیشتر،کیفیت باالتر و حجم بیشتر است که دیجیتالی بودن باعث شده است تا اطالعات با سرعت بی

 و در اختیار کاربران قرار گیرد. 

یتالی همه : در رسانه های گذشته تصویری از خود واقعیت وجود داشت اما در محصوالت دیجمجازی بودنویژگی 

ار محسوب چیز صفر و یک است. البته این صفر و یک ها، کد هستند و این کدها مادی هستند و آنها سخت افز

فضای د داشت. نخواهوجود ر فضای مجازی می شوند و اگر ارتباط سخت افزار و نرم افزار وجود نداشته باشد، دیگ

 مجازی، فضایی است که به وسیله این فناوری ها تولید می شود. 

ن تعاملی یزامبر روی دریافت اطالعات و تصمیم گیری کاربر تامل کرد. مالک ارزیابی  :تعاملی بودندر ویژگی 

ت. تعاملی بودن بودن، ادراک کاربران از میزان تعامل است و تنها تکیه بر ویژگی های خود فناوری ها کافی نیس

ک رابطه یو قابل تعویض بودن نقش در به معنای ارجاع مدام افراد در یک وضعیت تعاملی به پیشینه تعامل 

ر یک حالت کنش در حقیقت در این حالت فرستنده و گیرنده دتعاملی )پیام فرست و پیام گیر بودن( تاکید دارد. 

 و واکنش متقابل قرار دارند.

 توضیحات بیشتر را در متن زیر بخوانید. لطفا 
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