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آبنده پژوهانی که با بدبيژ و بلاش خود رآه حول سيژده ع جهانی رسابهآی رآ موآر می نند با در حظه
ظهورش بيامرسان تجات بش يژت باشند

ف َمن ا ْعتَدی عَليكم فا ْعتَدوا عليه ِبمثل ما اعت َدی عَل ْيكم
(بقره)194 :

ب األ َ ِرق و من نا َم لم يُنَم عنه
إن أ َخ الحر ِ
(نامهي امامعلي(ع) به مردم مصر .نهجالبالغه :نامهي )62
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Najafi@IRIB.IR

رایانه ها و فضای مجازی که االن در اختیار
شماست،اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید،می
توانید یک کلمه حرف درست خودتان را به
هزاران مستمعی که شما آنها را نمی شناسید،
برسانید.
این فرصت فوق العاده ای است،مبادا این
فرصت ضایع شود.اگر ضایع شود خدای
متعال از من و شما روز قیامت سوال خواهد
کرد.
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نقش فناوری اطالعات وارتباطات در تحوالت آینده روابط عمومی ها

کنفرانس ملی رویکرد های نوین روابط عمومی ایران
ارائه د .ح .نجفی سوالری
اصفهان 24بهمن ماه 1396

• مقدمه :

تحوالت جهانی و چالش های آینده
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آ ت  :ژ ژش در ورد و ه ای و ژ در ا لات ا ی2005 -2035
تغنيژ آررش ها
هويت منتتی پژ رمننه

آ برياطات علاقه محور
آبتظارآت

شياسانی مسابل2035

بنوع

خکمژآنی
ب
یجندگی فژهنکی

آ برياطات جهانی

مهاجژت

وفادآری مشژوط

دوريمای معماری رسابه های توين

دشنه بندی های فژهنکی 2005

کشورها

طوآتف
پژآد های آصلی

فاره ها
آقوآم
رباتهای ربده

مدآهت

پژآد ها حست خغژآقيا

طوآتف آصلی

هدف :
• افزایش مهارت ادراکی نسبت به تحوالت آینده فناوری های ارتباطی اطالعاتی
• آشنایی با فناوری های نوین موثر بر روابط عمومی
• توانمند سازی همکاران روابط عمومی در بهره گیری از ابزار های نوین

سیر تاریخی فناوری های ارتباطی و روابط عمومی
.I

عصر ابتدایی  :مهارت فردی برای زندگی درون طبیعت ( ارتباطات چهره به چهره و محکوم بـه جغرافیـا و زمـان بطورخطی)

.II

عصر کشاورزی :ترکیب مهارت های فردی برای استفاده از طبیعت( ارتباط فرد با افراد از طریق خط و رسانه های فیزیکی )

.III

عصر صنعتی  :ترکیب دانش و تبدیل آن به اختراع برای تغییر طبیعت (ظهور صنعت چاپ آغاز جدی و اثرگذاری برای
ارتباطات توده ای و پراکنده ()Scattered Communicationsو در عین حال فراگیر روابط عمومی )

.IV

عصر اطالعات :

ترکیب داده به اطالعات وخلق ارزش افزوده در طبیعت (روابط عمومی نوین – یا روابط عمومی تعاملی شده با رسانه های فراگیر با

ابعاد وسیع ترو به فضای واقعی نزدیک تر )

.V

عصر انقالب اطالعاتی ارتباطاتی ( :ایجاد زیست بوم دوم یا فضای مجازی )( روابط عمومی هوشمند  ،فرا مدرن و )...
عصرفضای مجازی از لحاظ اهمیت وابعاد تاثیر گذارترین عصر بشریت است  .این انقالب ظرفیت تازه ای  ،به محدوده هو ش و
دانش بشرداده و ابزارهایی به وجود می آورد که ماهیت و کار روابط عمومی ها را دستخوش تغییر می کند.
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فرا متغيرهايي همچون « سريع شدن فضا » « ،قابليت سسترستي سا ت » « ،فرامکتايي » « ،
فرازمايي » « ،جهايي بوسن » « ،سيال بوسن » « ،تشديد واقعي » و « چند رسايه اي بوسن
» ،از جمله فرامتغيرهاي اين فضا هستند که زيتديي سر جهتان سور را و همچنتين زيتديي
سوفضايي امروزه را تح تأثير قرار مي سهند.
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اکو سیستم روابط عمومی در فناوری های آینده

روند های پیش رو و فناوری های آینده پرکاربرد در روابط عمومی
توسعه و تلفیق هوش مصنوعی و ابزارهای رباتیک با موجودات زنده بخصوص برای انجام مشاغل خاص و بسییار
دشوار (سایبرگ یا سایبر ارگانیزم)؛مثال :

 .1گوگل در حال بهره برداری از الگوریتم های مغز بنام درک عمیق است که فراتر از هوش مصنوعی می باشد و همانند مغز انسان نیاز به آموزش

دارد.با پروژه جدید گوگل با نام  Google Brainاست .شما اگر عکسی با نمای خیابان بفرستید گوگل آدرس آن را برایتان می فرستد .زیرا آدرس
آن محل را یاد گرفته است.
 : BLUE BRAIN .2الگوگیری انسان برای پردازش کامپیوتر از روی مغز است  .در حقیقت به دنبال شبیه سازی نورون های مغز انسان هسیتند .شیبیه
سازی هر نورون مغز انسان قدرتی معدل GFLAPS 500نیاز دارد .مغز انسان حدود  85میلیارد نورون دارد که اگر بخواهند با فناوری فعلیی شیبیه

سازی کنند ابر رایانه ای با دو میلیارد و چهارصد هسته پردازش گر می خواهد تا  42500اگزا فالپس را به اندازه مغز فقط یک انسان پردازش کند
.و این کار با پردازش کوانتمی ساده خواهد شد .

Computing .3

 DNAدر ژوئن سال  2012دانشگاه هاروارد توانست حدود  700ترابایت داده را در یک گرم DNAذخیره کنید .کیه ایین تحقییق

محرمانه ادامه دارد .

کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی های آینده
• پردازش شخصیت مذاکره کنندگان و پیش بینی پیشنهادات آنها
• ارائه تصویر روشن از خواست مشتریان
• ارائه بهینه ترین سناریو درمدیریت بحران به مدیر روابط عمومی برای مشاوره ویا اجرا

• K.M & CRM & ….
• ماشین های هوشمند ؛ پوشیدنیهای هوشمند ؛ خودروهای بدون سرنشین؛ پهپادهای پستچی

کوچک شدن ابعاد و افزایش قدرت پردازش
• مدارهایی به مقیاس کمتر از  10نانومتر و در مقیاس زیراتمی تا  2020خواهیم
داشت که لزوم ایجاد رایانه های کوانتومی را نشان می دهد.
• ذخیره سازها و آرشیو های دیجیتال با ابعاد کوچک همراه فراداده و موتور های
جستجوی هوشمند برای دسترسی آسان به هر محتوی
• فرصت ها وتهدید های آن در روابط عمومی :
 .Iارزانی مواد آرشیو و امکان نگهداری همه محتوی
 .IIمتا دیتا و بازیابی راحت اطالعات
 .IIIموضوع امنیت اطالعات
 .IVبودجه اولیه و راهکارهای برگشت سرمایه اطالعات

• ، Tianhe-2

•

•

دانشگاه ملی تکنولوژی دفاعی ،چینبزرگترین ابررایانه پردازش گر جهان

پس از  ،Tianhe-1Aنوبت به این غول چینی رسید تا رکورد سرعت را با ثبت عدد  33.86پتافالپس بشکند Tianhe-2 .از پردازنده
های Xeonsو Xeon Phiاینتل از سری آیوی بریج استفاده می کند و در مجموع  3میلیون و  120هزار هسته پردازشی دارد .این ابر
کامپیوتر که  17،808کیلووات مصرف انرژی دارد ،بر روی کاغذ قادر است به سرعت  54.9پتافالپس هم دست یابد .پس اگر الزم شد،
شاید بتواند برای حفظ جایگاه خود ،سرسختانه بجنگد

یعنی اگر بخواهند فقط به اندازه مغز یک انسان قدرت پردازش بسازند باید پردازش گر هوشمندی ساخته شود که 42500
اگزا(ده به قوه  18فالپس ) قدرت پردازش داشته باشد یعنی 772727برابر از پر قدرت ترین ابر رایانه فعلی TIANHEقوی تر
پردازش کند که باید دو میلیارد و چهارصد هسته پردازش گر داشته باشد در حالیکه با پردازش کوانتمی این کار انجام شدنی
است.

فناوری شبیه سازی محیط و تسهیالت آن برای روابط عمومی
• توسعه موتورهای گرافیکی ،واقعیت افزوده :
 .Iايجاس محيطي  360سرجه براي معرفي اماکن کسب وکار و بازسيد مجازي همراه
توضيحات
 .IIايجاس محيط مجازي يزسيک به زيس بور واقعي براي امور تبليغي و آموزشي و...
• جلوه های ویژه بصری : CGI
 .Iتوليد يماهاي ترکيبي (واقعي -مجازي )
 .IIساخ استوسيو مجازي براي توليدات سنگين بجاي سکور هاي بزرگ
 .IIIايجاس صحنه هاي مهيج وجذاب با کروماکي و يرر افزار هاي مجازي

فناوری شبیه سازی
• شبیه سازی حواس انسانی :
فناوري سارويد سالبي سيجيتال
.I
سستگاه هاي لمسي مثل يمايشگر ها
.II
 .IIIچش بجاي کي برس – سوربين هاي با پيکسل باال و سرع شاتر زياس

 .IVایجاد حس برجسته بینی ( عمق بخشیدن به محیط) با استفاده از عینک های واقعیت افزوده

• هو لوگرام
يخستين استفاسه سر شبکه CNNبا فيلمبرساري از طريق  35سوربين با کيفي و تفکيک پذيري عالي (جه واقعي بوسن تصوير از همه جهات)
.I
استفاسه از خروجي ليزري و ساخ ايواع متون و اشکال سر محيط باز وبسته
.II
از بين رفتن محدوسي طول وعرض پرسه يمايش و حتي مکان آن
.III
•

چاپگرهای سهبعدی :چاپگرهاي سهبعدي طي  3سال آينده به رکن اصلي سر صنع فناوري تبديل ميشويد و سر سال  2025ميالسي مدل ارزانقيم و کاربرسي
آنها وارس خايهها ميشوس .اين يوع چاپگرها ه اکنون سر صنايع و سازمانها مورس استفاسه قرار ميييريد و سال آينده تا  30سرصد از هزينههاي اين مراکز کاهش
ميسهند.

فناوری شبکه سازی

فناوری شبکه سازی
•

همگرایی تمام مجراهای ارتباطی و اطالعاتی در قالب شبکه نسل آینده ())Next Generation Network

•

ورود فناوری نسل 5G ( 7هم اکنون وجود دارد ) و برای پهنای باند وسرعت نا محدود در مبادله اطالعات

•

چتر باند بهن طریق از ماهواره های مدار پایین و بالن با پوشش منطقه ای و شبکه سازی با موبایل کیفی

برای حذف نقاط کور و از بین بردن محدودهایت ها :
) ) WORLD VU-LEOدو شرکت کوالکام ایاالت متحده و ویرجین بریتانیا سرمایه گذاری خود را در این پروژه اعالم کرده اند.
(1
پروژه مذکور دارای  648ماهواره کوچک خواهد بود که هر ماهواره ارزشی معادل  350000دالر داشته و وزن هر واحد برابر با  117کیلوگرم خواهد بود  .ماهواره های
مذکور در فاصله  1207کیلومتری از سطح زمین قرار خواهند گرفت و دسترسی به اینترنت را برای کشورها و مکان های فاقد زیر ساخت های ارتباطی فراهم می آورد((.

 ) 2پروژه internet .orgفیسبوک  :هدف این پروژه به ادعای مدیران فیسبوک ،تسهیل استفاده از اینترنت برای ساکنان مناطق دورافتاده کشورهای در حال
توسعه است .امروز فیسبوک توانسته است اولین پیروزی خود در رقابت های با بالون های گوگل بدست آورد و در زامبیا به عنوان کشوری ضعیف در نفوذ
اینترنت  ،دسترسی مجانی از طریق موبایل و البته تا حد زیادی محدود ایجاد نماید.

اشتراک اینترنت همراه بین سال های  2000و ( 2025میلیارد نفر)

شبکه سازی
• رایانش ابری  :انتقال سخت افزار ونرم افزار ومغز افزار مورد نیاز هر کاربر بجایی دیگر
و ایجاد محیط مشارکت همه با همه با حفاظت بیشتر و هزینه کمتر

•

توسعه  ( WEB3وب معنا گرا – وب مفهومی –وب پویا )

آینده چرخه
حیات رسانهها

2025

اتصال همه چیز
• اتصال تمام اشیا به شبکه با استفاده از سامانههای اطالعاتی-ارتباطی در قالب
«اینترنت همه اشیا» () )Internet of everything
• رایانه در همهجا :به جز گوشیهای هوشمند و رایانههای لوحی ،فناوریهای
پوشیدنی کمک میکنند تا میزان استفاده از دستگاه الکترونیکی به بیشترین حد
خود برسد .البته باید توجه داشت این فرآیند با افزایش ورود دستگاههای
الکترونیکی شخصی به محیطهای سازمانی همراه خواهد بود و مدیریت سازمان
برای حفاظت از دادهها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را سختتر خواهد
کرد.
• فناوری نمایش در همه جا

ایده چند مانیتوری
مانیتور کامپیوتر

مانیتور خودرویی

........

Broadcast

Broadband
موبایل
تبلت

Internet of
things+
Augmented
Reality

افزایش سهم ویدیو در فعالیت های روابط عمومی

کیفی سازی و ساده سازی تولید محتوی
• دورببن تا سال  2015با قدرت  80مگاپیکسل تجاری و  120مگاپیکسل آزمایشگاهی
(قدرت چشم انسان  576مگاپیکسل)وجود داشت بزودی به دوربین با پیکسل چشم به
وصورت تجاری دست یافتنی است
• تلسکوپ Large Synoptic Survay Telescopeیا LSSTکه برای سال 2022
برنامهریزیشده است ،قادر به ثبت تصاویری از تمام آسمان شناخته شده برای انسان با
دقت  3200مگاپیکسل خواهد بود.

HDTV

استاندارد 1080
 -1افزایش کیفیت
خدمات

3DTV

3840X2160
PIXEL-4K

کیفیت خدمات
 -2فشرده سازی در

حد کفایت

ULTRA-HDTV

7689X4320PIXEL8K

دوربین های 4K

دوربین های  « 4Kبلک مجیک » که در «ان ای بی»
(  2014 )NABرونمایی شد .
NAB :
National Association of Broadcasters
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هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود

دوربین های  4Kو مالحظات پاسخ فرکانسی رنگ  ،تجهیزات نمایش و ذخیره اطالعات

30

هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود

دوربین های سه بعدی 3D
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هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود

نمایش سینمایی سه بعدی 3D
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هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود

نرم افزارهای تدوین با قابلیت کار با فایل های 4K
Adobe Premiere Pro
CS 6.0
) ( Creative Suite 6.0

ادوب پریمیر پرو نسخه
کری یی تیو سوییت 6.0
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هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود

نرم افزار کامپوزیت
و ترکیب الیه های فیلم

نرم افزارهای انیمیشن و جلوه های ویژه

( ادامه )

و جلوه های ویژه و
تولید موشن گرافیک
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نرم افزار کروماکی و جلوه های ویژه

35

استودیوی مجازی برای کارهای خبری

هرنوع بهره برداری بدون
اجازه گروه مطالعاتی خالف
شرع و قانون است  .لطفا
در یادداشت برداری حین
ارائه محرمانگی مطالب
رعایت شود
36

نمایشگر های هوشمند در منازل و محیط های
کسب وکار وسازمان ها

هرنوع بهره برداری بدون
اجازه گروه مطالعاتی خالف
شرع و قانون است  .لطفا
در یادداشت برداری حین
ارائه محرمانگی مطالب
رعایت شود
37

آیا دکترین تغییر دربکار گیری فناوری ها برای روابط عموی ها در ایران ضروری است؟
آیا تغییر نگرش الزم است ؟
آیا راهبرد ها باید تغییر کند ؟

آمار ها سخن می گویند:

• شیب صعودی رسانه های نوین
• شیب سقوطی رسانه های سنتی

برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود
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Global advertising spending from 2010 to 2017 (in billion U.S. dollars)
This statistic presents the global advertising spending from 2010 to 2015 and
provides a forecast for 2016 and 2017. GroupM projected that global advertising
spending would amount to approximately 547.37 billion U.S. dollars in 2017, up
from 524.5 billion a year earlier, which gives an annual growth rate of 4.4 percent.
North America is expected to stay the largest regional ad market, followed closely
by Asia Pacific . Western Europe ranks third, with ad spends amounting to
approximately half of these of North America. This statistic presents estimated
values of the world's largest advertising markets in 2017. The United States
was the largest ad market worldwide with an advertising spend of 197.5
billion U.S. dollars, followed by China and Japan. In 2020, the ranking is
.expected to look the same. China with 53 billion U.S. dollars and Japan with 34
billion U.S. dollars in ad spending

 با2017  تا رو به افزایش است یعنی تقریبا در سال2010 آمار نشان می دهد هزینه تبلیغات در جهان از سال
میلیارد دالر و197  بیشترین بازار متعلق به امریکای شمالی با.  میلیارد دالر رسیده است547 به4.4 رشد
 رقیب امریکا چین و ژاپن2020 تا. بعد آسیا و اقیانوسیه و در رده سوم اتحادیه اروپا با نصف امریکا است
.  میلیارد دالر امریکا را دنبال می کنند34  و ژاپن با53 خواهند بود هم اکنون چین با

 لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
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Mobile programmatic digital display advertising spending in the United States
from 2014 to 2019 (in billion U.S. dollars)
The timeline shows mobile programmatic advertising spending in the United States
from 2014 to 2019. The source projected the spending was going to increase from
10.68 billion U.S. dollars in 2015 to 36.09 billion in 2019. . The source expects radio
advertising spending to reach 18.87 million U.S. dollars in 2020. According to the
source, the U.S. TV ad revenues will grow from 70.6 billion U.S. dollars in 2016 to 75.2
billion in 2021
 میلیارد دالر36  به2015  میلیارد در سال10.7  در امریکا از. تبلیغات بر روی نمایشگر موبایل در حال رشد است
 تبلیغات تلویزیونی در امریکا در پنج سال آینده فقط پنج میلیارد دالر حدود یک در صد. خواهد رسید2019 در
2020  میلیارد دالر می رسد و تبلیغات رادیویی هم رشد کمی دارد و در75  به2021 رشد خواهد کرد و در سال
.  میلیارد دالر می رسد19 به حدود

 لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
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Newspaper advertising expenditure worldwide from 2014 to 2016 (in billion U.S. dollars)

The timeline shows newspaper advertising expenditure worldwide in 2014 as well as
a forecast for 2015 and 2016. The source projected the spending would drop to 56.14
billion U.S. dollars in 2016. In 2019, the newspaper market is expected to generate
147 billion U.S. dollars in revenue, also down from 149 billion in 2014. On the other
hand, the magazine business is expected to grow, the revenues increasing from 95.3
to 97.4 billion U.S. dollars in the same period. The source projected that 12.5 billion
U.S. dollars would be invested in consumer magazine advertising in the U.S. in 2016.

 کاهش یافته2016  میلیارد دالر در سال56  میلیارد دالر به149  از2014 تبلیغات روزنامه در جهان در سال
 که.  میلیارد دالر افزایش یافته است97  میلیارد دالر به95 است ولی تبلیغات مجله در جهان در همین زمان از
.  میلیارد دالر آن مربوط به مجالت امریکاست12.5
.

 لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
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Newspaper revenue worldwide from 2008 to 2017, by source (in
billion U.S. dollars)
•

ABOUT THIS STATISTIC

• This statistic displays data on the newspaper revenue worldwide
from 2008 to 2011 as well as a forecast until 2017, broken down by
source. According to PwC, advertising revenue will fall from 87.54
billion U.S. dollars in 2011 to 82.8 million U.S. dollars in 2017.
•

ABOUT THIS STATISTIC

• The statistic provides information on the newspaper reach in the
selected countries worldwide as of February 2015. During the
survey, it was found that 78 percent of Finnish respondents
consumed newspaper content in print form
•
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Most likely sources of fake news stories in the United States as
of January 2017
• Facebook
• Internet News Sites
• Twitter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58%
51 %

محل های غیر قابل اعتماد برای مشتریان و کاربران وذینفعان

Saturday Night Live
Fox News
Radio Talk Shows
The Daily Show
CNN
24%
MSNBC
The New York Times
17%
Good Morning America (ABC)
CBS
Thisمطالب
Morning
(CBS)
رعایت شود
حین ارائه محرمانگی
 لطفا در یادداشت برداری. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
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Which of the following sources do you use for news?

This statistic presents the leading news brands in the
United Kingdom (UK) from 2013 to 2015. BBC One was the
leading source for news in the UK, with 57 percent of
respondents using it as a source of news in 2013
• رهبری خبر قابل اتکا در انگلیس هنوز در دست بی بی سی است

 لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
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Global smartphone shipments forecast from 2010 to 2021 (in million units)*85% Android
• Shipments in million units
• 173.5173.5------2010
• 304.7304.7
نرم افزارهای کاربردی در اپ استور ها به اعداد میلیاردی رسیده اند
• 494.5494.5
• 725.3725.3
• 1 018.71 018.7 ------2014
• 1 301.71 301.7
• 1 437.21 437.2
• 1 470.61 470.6
• 1 5171 517
• 1 585.51 585.5
• 1 642.31 642.3
• 1 6971 697
• 1 744.61 744.6---------2021
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Cumulative number of apps downloaded from the Apple App Store from July 2008 to
)June 2017 (in billions

دانلود نرم افزارهای کاربردی از اپل به  180میلیارد بار رسیده است .
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•
•

Cumulative number of apps downloaded from the Google Play
)as of May 2016 (in billions
Downloads in billions
1
3
6
دانلود نرم افزارهای کاربردی از گوگل تا می  2016به  65میلیارد رسیده است .
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TV and video revenue worldwide in 2015 and 2020 (in
billion U.S. dollars)

• The statistic provides a forecast of revenue for the TV and
video industry worldwide in 2015 and 2020. According to
the source, the revenue for the industry will grow from
286.17 billion U.S. dollars in 2015 to 324.66 billion in
2020.
2020  میلیارد دالرتا324 رشد صنعت رسانه دیداری به

هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
 لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود.
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کاهش میزان ساعات مصرف تلویزیون سنتی
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Countries with largest number of pay IPTV subscribers worldwide in 2020
)(in millions

گرایش به رسانه آی پی تی وی در کشور ها

53

Number of subscribers in millions
77.2277.22
16.1416.14
8.748.74
7.197.19
7.137.13
© Statista 2017
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•
•
•
•
•
•
•

Number of IPTV subscribers in Turkey from 1st quarter 2016 to 1st quarter
2017

• This statistic displays the number of IPTV subscribers in
Turkey quarterly from quarter one 2016 to quarter one
2017. There were 923 thousand IPTV subscribers in
Turkey in quarter one 2017.
گرایش به رسانه آی پی تی وی در کشور هایی
که مایل به مدیریت محتوی وسرویس هستند-
ترکیه فقط در یک فصل  2017نزدیک یک میلیون مشترک گرفته است
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Number of Internet Protocol Television (IPTV) subscribers in South Korea as of January
2017 (in millions)

• The timeline shows the number of Internet Protocol
Television (IPTV) subscribers in South Korea as of
January 2017. IPTV services were first launched in South
Korea in January 2009 and attracted 14.1 million
subscribers by January 2017.
 سرویس وزیر ساخت ملی، کره جنوبی بعنوان یک کشور پیشرفته دارای محتوی
 میلیون و50  رسانده است ( کل جمعیت حدودIPTVبه چهارده میلیون خانوار
)  میلیون یعنی ظرف هفت سال هفتاد درصد خانوار ها19.8 تعداد خانوار حدود
 لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
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Over-the-top (OTT) TV and video revenue worldwide from 2010 to 2021, by
region (in billion U.S. dollars)

• © Statista 2017
• This statistic presents information on the over-the-top
(OTT) TV and video revenue worldwide in 2010 and 2015,
as well as a forecast for 2016 and 2021, by region. The
source projected that the revenue in the Asia Pacific
region would grow from 707 million U.S. dollars in 2010 to
18.4 billion U.S. dollars in 2021
18.4  میلیون به707 رشد سریع او تی تی ها ی ویدیو محور در جهان – مثال در آسیا و اقیانوسیه ظرف ده سال از
. میلیارد دالر گردش مالی می رسد
 لطفا در یادداشت برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
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صنعت ارتباطات در حال رشد

 5/7تریلیون دالر
حجم بازار جهانی رسانهها و سرگرمی در سال 2024

 1/7تریلیون دالر
Future of Media: Report: July 2008

حجم بازار جهانی رسانهها و سرگرمی در سال 2008

روند آتی تا ( )2020چه خواهد بود؟
Broadband

Broadcast

 -1قابلیت
تعاملی
 -5کیفیت
خدمات

2020

-4
دسترسی
در هر مکان

 -2ارزانی
خدمات

 -3دسترسی
در هر زمان

Broadband

Hybrid
Broadcast

 2025تلویزیون ابری است .چرا ؟
 -1کیفیت تصاویر
 4kو  8kخواهد
بود

 -2تصاویر سه
بعدی استفاده
میشود

-5توزیع چند
سکویی

-3تعامل برابر
(یک به یک)

-6توزیع جهانی
شده

-4تعامل با رایانه

-7مشاهده غیر
همزمان فردی

این تلویزیون ترکیبی از تمام آنچه تا کنون مطرح شده و صنایع  ICTبه اینترنت ،برودکست با کیفیت های
مطرح و شاید غیر قابل توصیف خواهد بود .جمع بندی ویدیوهای جهانی و ارائه آنها به شکل تلویزیونی
چیزی خواهد بود که شاید تا االن آنرا  cloudمینمامیم.

منبع cloud tv :3 :

وضعیت فعلی ایران از نظر فناوری اطالعاتی وارتباطاتی
• حدود  24.30میلیون خانوار در ایران زندگی میکنند
• ضریب نفوذ تلفن ثابت یا همراه  98.7درصد یعنی  24میلیون خانوار
• حدود  13.9میلیون خانوار معادل  57.4درصد به رایانه دسترسی دارند
• تعداد  56.6میلیون نفر از میان کل جمعیت کشور ایران ،کاربر تلفن همراه هستند
•

 13.5میلیون خانوار معادل  55.5درصد در محل سکونت خود به اینترنت XDSL

دسترسی دارند که با احتساب

دسترسی به تلفن های هوشمند همراه سهم خانوارهای شهری از دسترسی به اینترنت پرسرعت 98.5 ،درصد و خانوارهای
روستایی  82.8درصد است.
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صنایع رسانه ای ایران
 145کانال رادیو تلویزیونی رسمی
حدود  216کانال فارسی زبان ماهواره ای خارج کشور
حدود دویست میلیارد تومان مصرف مردم ایران در ویدئو و سینما
حدود نود میلیارد تومان مصرف بازی ایرانیان
حدود  110میلیون سیم کارت موبایل ( ) % 180
حدود یک ترا بایت بر ثانیه مصرف اینترنت بین المللی
حدود چهار ترا بایت بر ثانیه ظرفیت شبکه داخلی
حدود  65در صد سیستم های هوشمند قابل اتصال به شبکه
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راهکار های برای بکار گیری موثر فناوری اطالعات وارتباطات در ایران با نگاه به آینده روابط
عمومی در جهان

• ضرورت ادراک محیط

ب
یجندگی

بنوع

خص صي م
ج
ي
ت
ت
و ات ط و ن

تحولات س تژع
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توجه به ویژگی های فناوری در محیط روابط عمومی
تهادبنه شدن
قدرت در بسيژه
جامغه

آشنفاده آر موتور آصلی جامغه پژآی
به جژبان آبدآحتن آقندآر در جامغه

ساحيار آرگابيگی و برده
ب
س
ن
عف
ب
ک
ت
ش
ب
وآ ی ه ر د لا ت
جامغه و جكومت
تورتع در کيار يمژگژ و تومی
ساری درکيار يكيارجگی ملی

مسارکت ،محوريت ،در هم
بتندگی و تعامل شدبد جكومت با
جامغه
وپژه گژآنی

فناوری های
اطالعاتی وارتباطی
در اکوسیستم
روابط عمومی

شكست خضار جكومت
شت
و بندبل شدن ستم بسنه جكومتی به
ي شت
س
ت
ب
ك م ار

ت ت تص
م
ت
ک
ي
ور ع م ژی و
ل
قعا نیها
آشكال حدبد
نظامها و ساحيارهای
آحتماعی و رسابه آی

بسيژه مسيژك و منعامل تصم مت
کيژی جكومت ،جامغه ،آفژآد
خود سارمابدهی
منتتی تودن پژ جژبان وشنع
آطلاعات و دآبش و تج بژيات و
علوم

در نظر گرفتن تفاوت ذینفعان در بکار گیری فناوری

ح نش

ملنت

ربان

پژآد

آب ت ن

فژد

شن

عيادآلله
آپژآر
مومنتن
...
منوسظتن

يرك

خغژآقيای مجاطت

قوم
ملت

عفلت
ا ن صالتن

مغصوبتن

در نظر گرفتن
تفاوت ابزار ها
درمحتوی کاربر پسند

درنظر گرفتن نیاز شرایط بومی ایران
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در نظر گرفتن
مدیریت زمان
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رفع آسیب های مدیریت روابط عمومی در شناسایی  ،اکتساب  ،بکارگیری و توسعه فناوری فضای مجازی

ضعف رصد و آینده

عقب ماندن از

نگاری فناوری

تغییرات فناوری

نبود سامانه ثبت

نبودهم افزایی ملی در
بهره گیری از داشته
های فناوری

فعالیتهای فناوری

نداشتن تناسب نیاز با
منابع فناوری
از دست رفتن هر لحظه
اطالعات ملی ؛دولتی
ومردم در تمامی زمینه
72
ها

ضعف داشبورد ملی
تهدید شناسی و بحران
یابی فناوری
تصور ظرف از فناوری
در مدیران بجای
مظروف جنگ شناختی

مدیریت نشدن ورود
،خرید و اکنساب
فناوری

نداشتن سیسنم تبدیل
دانش به تکنولوژی
بومی

مشکل کنترلهای امنیتی

ضعف سیستم آگاهیرسانی

در توافقات و تعامالت

آموزش و فرهنگ سازی

خارجی در اخذ فناوری

برای بهره گیری از فناوری

مصرف زدگی فناوری
های عمومی و تحریم
فناوری های پایه

تفکیک نشدن زیر

............................
....................

ساخت ملی از بین المللی

نداشتن شبکه طراحی ؛
تولید ؛ توزیع مردمی

رعایت شود
محرمانگی مطالب
برداریارائه
برداری حین
دریادداشت
لطفا در
قانونقانون
خالفوشرع و
بدون اجازه
برداری
بدون بهره
هرنوع بهره برداری هرنوع
مطالب رعایت شود
محرمانگی
حین ارائه
یادداشت
است .لطفا
است .
مطالعاتیشرع
گروهخالف
مطالعاتی
گروه
اجازه

بهره مندی از فناوری در همه صنایع خالق موثر برای امور روابط عمومی
فناوری اطالعات
وارتیاطات

صنایع ارتباطی

صنایع فرهنگی

هنرهای تخصصی
دیجیتال –هنرهای
نمایشی
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هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت
برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود

توصیه هایی برگرفته از آینده نگاری
• هوشمند سازی روابط عمومی ( توجه به کاربرد های مندرج در اسالید )12
• تبدیل داشته های مفید روابط عمومی بخصوص عکس وفیلم به آرشیو دیجیتال 4Kبا کیفیت  ،همراه فرا داده متناسب با موتور
جستجوی آرشیو (در صورت تشخیص مدیریت برای ایجاد ارزش افزوده وکسب وکار از طریق شبکه فروش محتوی و خدمات )

• توجه به فناوری های شبیه سازی و جلوه های ویژه در مدیریت  ،آموزش  ،ارائه گزارش ها و بار گذاری در سامانه ها

• یکپارچه سازی فرایند ها و ایجاد محیط ابری برای روابط عمومی

• کیفی سازی تولید محتوی با استفاده از ابزار ونرم افزار متناسب روابط عمومی
• تمرکز بر ارتباطات دیداری و ویدیو محور و افزایش سهم  OTT& IPTV& VODو web3
• برنامه ریزی برای استفاده از ابزارهای هوشمند در اختیار مردم مثل موبایل وتبلت وتلویزیون هوشمند
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هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت
برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود

دوريمای معماری رسابه های توين

م ظه میج بش ي ف ي م
ع
ج
به آ ند ور ی ژت ا م آل مد( ج)
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والسالم علیکم
و رحمت اهلل و برکاته

معرفی منابع :
ماهیت خالقیت و شیوه های پرورش آن  ،افضل السادات حسینی ،انتشارات آستان قدس رضوی •

خالقیت و نوآوری ( فردی  ،گروهی  ،سازمانی )  ،سید جلیل میر میران  ،انتشارات گوهر •
خالقیت و نوآوری(مبانی  ،اصول  ،تکنیک ها )  ،خسرو امیرحسینی  ،انتشارات عارف کامل •
تکنیک های خالقیت فردی و گروهی  ،جلیل صمد آقایی ،،انتشارات مرکز آموزش مدیریت •
دولتی
بازی هایی برای مدیریت خالقیت  ،رابرت اپستین ،ترجمه محمد رضا فنی  ،انتشارات انستیتو •
ایزایران

خالقیت و نوآوری در انسان و سازمان ها  ،تیمور آقایی فیشانی  ،انتشارات ترمه •
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هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است  .لطفا در یادداشت
برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود

11. Martin S.Lipsky. and Lisa K.sharp From Idea to Market, JABFP, Oct 2001 Vol.14.NOS

12. Center for Rapid Prototyping and Manufacturing Idea to Product, 2006

13. Sabina Alkire and Augus Ritchie Wining Idea: Lessons From free – Market economics, Oxford
Poverty & Human Development Initiative, 2007

14. Idea Assessment and Business Development Process
http://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c5-02.html

15. Basic Guide to Program Evaluation
http://www.managementhelp.org/evaluatn/fnl_eval.htm

16. Timing Plan
http://elsmar.com/APQP/sld105.htm
 لطفا در یادداشت. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود
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17. How to Create the Right Business Model
http://www.morebusiness.com/running_your_business/businessbits/Create-BusinessModel.brc

18. Components of a Farm Succession Plan
http://www.omafra.gov.on.ca/english/busdev/facts/04-073.htm#1

19. Creativity and innovation
http://www.jpb.com/jenni/index.php

20. Developing an evaluation plan
http://www.nhtsa.dot.gov/cars/rules/regrev/evaluate/EP2004/EP200401.html

 لطفا در یادداشت. هرنوع بهره برداری بدون اجازه گروه مطالعاتی خالف شرع و قانون است
برداری حین ارائه محرمانگی مطالب رعایت شود
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:• منابع

•

"TV Delivery Evolution: IPTV, Hybrid TV and Over The Top (Internet) TV" [1] Alan Quayle, 2010

•

EBU technical, work shop 2009, HBB requirements, presented by Franc Kozamernik [2]

•

The DVB Project: Status and Prospects for Internet TV, Presentation at EBU / ETSI Hybrid Broadcast [3] Broadband Workshop
Sep 2009

•

BBC Trust, November 2010, BBC Redbutton Service review [4]

•

EBU , 2010, HBB around Europe: ITALY, presented by alberico [5]

•

HBB, welcome to Hybrid Age, Geneva 2010, presented by Bernard Fontaine [6]

•

Hybrid Technical Challenge, Geneva 2010, presented by peter Macavock [7]

•

[8] EBU , 2010, HBB around Europe: GERMANY, presented by Merkel

•

EBU, 2011, 10 thing you need to know about Hybrid TV [9]

•

[10] MediaTVCom,2010, Hybrid Broadband Broadcast standard overview

•

[11] http://obercom.pt/en/presentations/18_Suarez_Candel.pps

•

[12] DisplaySearch, 2011, Quarterly TV Design and Features Report

•

IRT, 2011,HBBTV: Alternative to Proprietary iTV Technology [13]

•

Your Logo

:منابع مطالب
ttp://www.infowars.com/internet-kill-switch-dropped-from-cybersecurity-bill
http://www.reuters.com/article/2012/04/10/cybersecurity-congreidUSL2E8FADA020120410

http://thetechjournal.com/internet/a-group-of-seven-people-have-been-made-guardians-ofthe-internet.xhtml

www.technologyreview.com/blog/mimssbits/25628
www.morningjournal.com/articles/2011/02/20/news/mj4137534.txt
http://www.wired.com/threatlevel/2011/01/kill-switch-legislation
http://www.redstate.com/neil_stevens/2010/06/28/on-the-obama-cybersecurity-bill
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