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מבדיון ללמציאות
סיפור בדיוני יתרגגם
ר
אין זה סווד שלפעמים המציאות עולה על כל דמיון .אך מעולם לא שמענו שכותב
מחיש לכולנו מדוע חשוב
טרנטית שתמ
של חברה אינט
את דמיוננו הפרוע למצציאות .הנה לכם סיפורה ש
את משאביך ככדי
מכל מדוע חשוב לעצב חזון פררוע של מוצריים ולרתום א
ספרות בדיוניית ויותר ל
לעסוק בס
לממשו.

Hitcchhiker
של
ההייטק בכתייבת סדרה ל
מסעו בעולם ה
 Douglasהחל את מ
D
הסופר הבריטי Adaams
ר
סדרת סיפורים
ם
תוצאה של ס
סדרה הייתה ת
השמונים .הס
תחילת שנות ה
ם רבי מכר בת
ספרים
ארו הרפתקאוותיהם של חווקרים ונוסעיים
משודררת ברדיו הברריטי ב .1978 -בסדרה תוא
ששייטו בבגלקסיה חמוושים במכשיררים אלקטרונים ניידים אשר שידרו לככל דורש סיכוומים והערות על
הם.
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חק מחשב ,לס
סיקלי ,למשח
ה טלוויזיונית ,לאלבום מוס
הרעיון לסדרה
עותקים ,הוא הספיק לתרגם את ה
סרט
ולחברת אינטרנט בשם ) h2g2קיצור לכותר
ת
קרנים בשנת ,20022
חברת דיסני האמוור לצאת לאק
ת
עם
הסדרה(.
הראשיים של החברה בלונדדון טוען שהוא
את זמנו בין עעמק הסיליקון ומשרדיה ה
מחלק כיום א
אדמס המ
ת האלחוט
של טכנולוגיות
 (killer appש
המחץ )plication
ץ
להיות יישום
ת
מסוגל
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של  h2g2תספפק מידע למש
האלחוטית ש
הגרסה ה
שתמשים ברמה האישית בייותר
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) (personaliizationת
 (wireless applicationעעבור
a
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 Hitchhikeכבר זמינה בגרסת W
H
של מדרייך
חודשים
שים באירופה בארה"ב וביפפן .החברה תספק שירותי לוקליזצה בח
משתמש
או וטקסט ב.2001 -
ם ,וגרסאות בבמהירויות גבבוהות שיעביררו אודיו ,וידא
הקרובים
של המשתמש בדיוק של קיילומטרים
את מיקומו ש
מכבר לזהות א
ת יכולות זה מ
התשתיות הסלולריות
ת
של
שתמש בדיוק ש
חשב את מיק
ספורים .אך טכנולוגיוות סלולריות חדישות יותרר מסוגלות לח
קומו של המש
האמריקאי מספקי
י
ל
הממשל
טכנולוגיות אללו התפתחו בעיקר בגלל דררישת
טרים בלבד .ט
כ 10 -מט
קוטר של 1
125
הות שיחות מצצוקה שיתבצעו מטלפונים סלולריים בק
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השירותים הסלולריים
ם
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מסעדות
ת
של משתמשים אל אתרי תייירות,
ה מדוייקת ל
אפשר הדרכה
אותה טכנולוגיה יכולה לא
מטרים .א
ומופעים.

תסריט מציאותי
מדליק את הסלולרי שלך
יכולה א"כ  h2g2ללספק לך? הננה לך תסריט פשוט :אתה קם בבוקר ,מ
ה
מה
מערכת מזהה את
שות היום .המ
היא יכולה להמליץ לך לעש
ת  h2g2מה ה
אל את מערכת
ושוא
של פעילויות אפפשריות
בסיס פרופיל העדדפותך תציע ללך רשימה ל
ס
מיקוומך ועל
שתנחה אותךך
את המערכת ש
און ותשאל א
ה תבחר מוזיא
הרשימה אתה
בסבייבתך .מתוך ה
און תוך כדי
המוצגים השונים שבמוזיא
וגם תסביר על ה
לשם .המערכת תננחה אותך ם
ה
ואלה
את רשמיך
או להכתיב ת
שתות קפה תוכל לרשום ו
לידם .כשתשב לש
תה עובר ם
שאת
אותך .לחילופפין אלה יוכלו להמליץ לך על אירועים אחרים
ישודרו לסובבים א
שוש לעלויות
אתה גם לא תחש
תה בסביבה עעם רשמיהם הטריים .ה
תרחשים זה עת
המת
תוכל
גם תזכה אותך בנקודות שת
חינם אלא ם
לא רק שהיא בח
שימוש במעררכת  h2g2א
השיחה בבסלולרי כי הש
להמירם במוצרים שוננים.

המלצתו של עתידןן
ו
המקרים גם אלו
ם
סוג זה יעניקו לכולנו .במררבית
טכנולוגיות מס
היישומים שט
קשה לחזזות מה יהיו ה
הפוטנציאל הטמון ברעייון
ל
א יודעים להעעריך את א
מלא
המפתחים את הטכנוללוגיות והשיררותים הללו לא
ם
סקי שלה.
חזיקים .המפפתחים של טככנולוגיות האיינטרנט לא העריכו את הפפוטנציאל העס
בו הם מח
ת
תעשיית
מה כי
אבל זו לא חוכמ
תחת ידם .ל
אוצר שיש מת
העריך את הא
א השכילה לה
המחשבים לא
תעשיית ה
תגיע לסופה!
שהמאה ע
המחשבים גם לא השככילה לחזות ש
ם
המשוגעים בייותר
הדרך הבבטוחה ביותר לחזות משהווא שיתגלה לננו בהמשך הווא לחשוב על התסריטים ה
ר
מש את הקלף הפרוע
ם שברשותך ללהתחיל לממ
את המשאבים
ולרתום א
ביותר שיעלה בידךך לנסח .לא יררחק
תר שיהיה בככיסך.
וזה יהיה הקלף המבטיח ביות
היום ה

