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به گزارش مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت 
یازدهــم، تاکید کرد: نقش شــبکه های اجتماعی در 
فرآیند انتخابات به خوبی نشــان دهنده فرصت محور 
بودن این فناوری است. کاهش مصرف کاغذ، سرعت 
اطالع رسانی، ایجاد شــفافیت و جلوگیری از انحصار 
رسانه ای،  همه و همه باعث شده است تا این فناوری 
بــه بهترین راه بــرای افزایش آگاهــی مردم منجر 
شــود. وزیر ارتباطات به درســتی به مزایای استفاده 
از شــبکه های اجتماعی و به طور کلی تر اســتفاده از 
اینترنت در نقش رسانه اشاره کرد. در جریان انتخابات 
افرادی بودند که تنها مســیر معرفی خود را فقط در 
شبکه های اجتماعی و اینترنت دیده بودند. گستردگی 
و دردسترس بودن این رســانه قطعا از عواملی بوده 

اســت که این افراد آن ها را برای معرفی برنامه های 
خود به مردم چاره ســاز دیده بودند. اما از خصوصیات 
ویژه اینترنت و مشتقات آن یعنی شبکه های اجتماعی 
تعاملی بودن این فناوری ها اســت؛ به این معنی که 
افراد می توانند با شــخص مورد نظر خود به گفت وگو 
بپردازنــد، خصوصیتــی که بــه غیــر از اینترنت در 
رسانه های دیگر یا وجود ندارد و یا به دالیل مختلف 
کم تر دیده شــده است. بدون شک اینترنت هم مانند 
دیگر رســانه ها دچار ناهنجاری هایی است و می تواند 
به مخاطبان خود آســیب برســاند اما کفه امتیازهای 
آن نسبت به آســیب های آن بسیار سنگین تر است و 
نمی توان آن را با هیچ رسانه دیگری جایگزین کرد.

در شـهرهای بـزرگ افراد مختلـف در زوایـای متعدد 
نماهـای  از  فیلـم  و  دائـم مشـغول گرفتـن عکـس 
متعـدد شـهر هسـتند. در تئـوری بـا اسـتفاده از ایـن 
داده هـا کـه تعـداد آن هـا کـم هـم نیسـتند، می توان 
را  شـهر  سـاختمان های  و  خیابان هـا  تمـام  نقشـه 
بازسـازی کـرد. اگـر بخواهیـم کمـی دقیق تر باشـیم 
می توانیـم بگوییـم کـه در عمل چنین چیـزی ممکن 
شـده اسـت. پـروژه VarCity کـه در حقیقـت یـک 
پـروژه مرتبـط بـا بینایـی ماشـین اسـت توانسـته از 
روی تصاویـر و فیلم هـا شـهر زوریـخ از سـوئیس را 
بازسـازی رایانـه ای کند. ایـن پروژه کـه قدمت آن به 
چنـد سـال برمی گـردد تصاویـر و فیلم های خـود را از 
منابـع مختلـف آنالیـن ماننـد رسـانه های اجتماعـی، 
وب کم هـای عمومـی، دوربین هـای حمـل و نقـل و 
تصاویـر هوایـی جمـع آوری کـرده اسـت. سـپس این 
فیلم هـا و تصاویـر به منظور سـاخت نقشـه سـه بعدی 
از شـهر زوریـخ بررسـی و تحلیـل شـده اند. بـه نوعی 
می تـوان گفت کـه VarCity در جهـت عکس پروژه 

Street View گـوگل عمـل می کنـد. تصاویر گرفته 

شـده نقشـه آمـاده شـده شـهر را نمایـش نمی دهنـد 
شـهر  نقشـه  از  بخشـی  خـود  تصاویـر  ایـن  بلکـه 
فیلم هـای  و  تصاویـر  ماهیـت  دلیـل  بـه  هسـتند. 
جمـع آوری شـده، داده هـای VarCity بسـیار غنی از 
اطالعـات هسـتند. در گذشـت زمـان، تصاویـر گرفته 
شـده از وب کم هـای خیابانـی نشـان می دهنـد کـه 
ترافیـک در شـهر بـه چـه جهتـی در جریـان اسـت، 
چـه زمانـی مـردم در حـال پیـاده روی هسـتند، یـا 
وقتـی چراغ هـای خانه هـا و شـهرها خامـوش  چـه 
می شـوند. همچنیـن تصاویـر گرفتـه شـده از زوایای 
مختلـف یـک سـاختمان داده هـای ابعـادی را ماننـد 
ایـن کـه پنجره هـا در چـه ارتفـاع و بـا چـه ابعـادی 
سـاخته شـده اند، نـور بـه چـه میـزان از چـه وجـه 
سـاختمان آن را روشـن می کنـد، سـطح دیـوار یـک 
بعـد از یـک سـاختمان چـه قـدر اسـت و ماننـد ایـن 
مـوارد، مشـخص می کند. الگوریتم های سـاخته شـده 
توسـط تیـم ETH Zurich بـرای بازسـازی شـهر ها 

در VarCity در طـول ایـن سـال ها بهینـه شـده اند. 
ایـن الگوریتم هـا تفاوت بیـن پیـاده رو و خیابان، آب و 
فضـای سـبز را متوجـه می شـوند. شـاید وقتی نقشـه 
VarCity را ببینید، از کیفیت به تصویر کشـیده شـده 

نـا امیـد شـوید اما اگر بـا شـهر در حال نمایش آشـنا 
باشـید، خیلـی زود متوجـه دقـت تصاویـر بـه نمایش 
درآمـده خواهیـد شـد. هدف چنیـن سیسـتمی در این 
اسـت کـه وقتـی داده های بسـیار یـک شـهر دیگر را 
در اختیـار آن قـرار دهیـد، بتوانـد بـه صـورت خودکار 
داده هـای  و  آمـاده  را  آن  سـه بعدی  نقشـه  نمـای 
مناسـبی را از آن اسـتخراج کنـد بـه طـوری که برای 
دسترسـی بـه آن هـا نیـازی بـه خود شـخص نباشـد. 
بایـد اشـاره کرد کـه در حـال حاضر چند اسـتارت آپ 
جدیـد بـر اسـاس همیـن پـروژه و الگوریتم هـای آن 
Casalva و Spectando شـکل گرفته اسـت. مانند 

مجـازی  بازرسـی  و  خرابـی  بررسـی  منظـور  بـه 
سـاختمان یا Parquery به منظـور نمایش فضاهای 

پـارک خـودرو.

رسانه ای به صرفه و پرسرعت
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

حکمت صدرا
به مطالعه اصطالحات و مقاالت حکمت و فلسفه بپردازید

اولین لینکدونی این هفته را به مناسبت بزرگداشت مالصدرا به پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
حکمت اسالمی صدرا اختصاص داده ایم. این وب سایت شامل بخش هایی مانند ترجمه 
اصطالحات فلسفی و بانک مقاالت می باشد. همچنین در این وب سایت قسمت های دیگری 
نیز وجود دارد که می توان به  تاریخ حکمت و فلسفه، خانه حکمت و فلسفه، همایش ها و 
فلسفه و کودک اشاره کرد. در بانک مقاالت می توانید مقاالت جدید را مطالعه کرده، طرح های 
پژوهشی را پیگیری نموده و به فهرست موضوعی مقاالت دسترسی داشته باشید. افزون 
بر موارد باال خرد نامه صدرا و فصلنامه تاریخ فلسفه نشریات این وب سایت می باشند. 
www.mullasadra.org

تاریخ ایرانی
پرونده های ویژه سیاسی تاریخی را پیگیری نمایید

پیشــنهاد بعدی این هفته یک سایت تاریخی می  باشــد. در وب سایت تاریخ ایرانی 
می توانید از آخرین اخبار ایران و جهان مطلع شده، پرونده های تاریخی را دنبال نموده و 
پرونده های ویژه را نیز پیگیری نمایید. در پرونده ها می توانید موضوعاتی همچون جدایی 
بحرین از ایران، یادنامه اســتاد مطهری، آخرین روز آلنده و ... را مطالعه نموده، ضمن 
اینکه مقاله هایی نظیر زیر و بم موسیقی ایران پس از انقالب، ناگفته های جنگ ایران و 
عراق، اسرار ماجرای مک فارلین، حزب جمهوری اسالمی از تاسیس تا تعطیلی، خاطرات 
444 روز گروگانگیری، سیمای جهانی سینمای ایران و ... از پرونده های ویژه این وب 

سایت به شمار می روند .
www.tarikhirani.ir

انرژی هسته ای
از کارگاه ها و سمینارهای هسته ای کشور مطلع شوید

سومین سایت پیشنهادی لینکدونی این هفته درباره انرژی هسته ای می باشد. در وب 
سایت انجمن هســته ای ایران بخش هایی همچون کمیته های تخصصی، کارگاه ها و 
سمینارها، کنفرانس های هسته ای ایران، کتابخانه، ارتباط با انجمن و شاخه دانشجویی 
گنجانده شده است. در این وب سایت شما می توانید در کارگاه ها و سمینارهای مختلف 
حضور پیدا کرده و از کمیته های تخصصی انجمن بهره مند شوید. همچنین شما ضمن 
اطالع از اخبار هســته ای کشور، از کنفرانس های هسته ای که در کشور برگزار می شود 
مطلع خواهید شــد. ضمن اینکه در شاخه دانشجویی ســایت می توانید با اساسنامه، 

فعالیت ها و هیات مدیره سایت آشنا شوید . 
www.nsi.ir

بانک مقاله
از بانک پژوهشگران و فرهیختگان بهره مند شوید

آخرین لینکدونی این هفته به یک بانک مقاله اختصاص دارد. وب سایت پژوهه به عنوان 
بزرگ ترین بانک مقاالت علوم انسانی و اسالمی حاوی بخش های مختلفی نظیر اطالع 
رسانی های علمی، بانک محتوای تبلیغ، بانک مقاالت، پرسش و پاسخ، تقویم عبادی، چند 
رسانه ای، احادیث و فرهنگ علوم انسانی و اسالمی می باشد. در اطالع رسانی های علمی 
شــما با کتب مختلف آشنا شده، به مطالعه نقد و بررسی فیلم و سینما پرداخته و از بانک 
پژوهشگران و فرهیختگان بهره مند خواهید شد. همچنین در این وب سایت شما از محتوای 
مقاالت اخالق اسالمی، احادیث موضوعی، سخنرانی ها و روضه ها مطلع خواهید شد. ضمن 
اینکه آلبوم تصاویر، آرشیو فیلم و آرشیو صوت  از دیگر بخش های این وب سایت می باشند .
www.pajoohe.ir

 

فیلم و تصویر منبعی برای نقشه سه بعدی شهر
عکس بگیرید، شهر بسازید


