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A 18. század második felében James Watt a
Newcomen féle gőzgép továbbfejlesztésével megalkotja a korszerű gőzgépet, amely
hatékonyan képes hőenergiát mechanikai
munkává alakítani. Ezt a pillanatot tekintjük
a klasszikus ipari forradalom (1769-1850)
kezdetének, amely során – néhány generációnyi
idő alatt – elterjednek azok a gépek, amelyek
fizikai erőt képesek helyettesíteni.1
Közel 200 évvel az ipari forradalom után, egy
újabb jelentős változás vette kezdetét az elektronikus számítógép megalkotásával. Ezt a ma
is tartó – feltehetőleg néhány generációnyi –
folyamatot nevezhetjük második gépkorszaknak
(Second Machine Age), amely alatt elterjednek
azok a gépek, amelyek emberi tudást képesek
helyettesíteni.2 Ennek a folyamatnak egyik
első emblematikus pontja, amikor 1982-ben az
amerikai Time magazin a Man of the Year címét
Machine of the Year-re módosítva a személyi
számítógép nyeri el.3
#jameswatt #gozgep #ero-helyettesitese
#machineoftheyear #secondmachineage
#tudas-helyettesitese
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Ma már komoly szaktudást igénylő munkaköröket is képesek számítógépek/robotok ellátni.
A radiológus szakorvosoknál például már
pontosabb munkát végeznek a mintázatfelismerő programok,4 vagy a navigációs robotok
is olyan megbízhatóvá váltak, hogy ma már az
önvezető autókat tesztelik a fejlesztők.
Egy brit kutatás szerint 20 év múlva – amikor
a mai egyetemisták erejük teljében lévő
aktív munkavállalók lesznek – a ma létező
munkakörök egy jó részét már robotok fogják
végezni. Annak az esélye, hogy az építész
munkáját robot vegye át csekély (1,8%), az
építészeti feldolgozó feladatoknál annál jelentősebb (52,3%). A tanulmány szerint a nem-rutin
feladatokkal szemben a rutin feladatok és a
kognitív feladatokkal szemben a manuális
feladatok a jobban gépesíthetőek, de egyre
több kivétellel találkozni.5 Feltehetőleg a kreatív
folyamatok és a magas szociális érzéket igénylő
feladatok lesznek a legkésőbb robotizálhatóak.6
#robotsworksbetterthanhumans #robotok
#jovo #munkakor #kreativ #szocialis
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A már automatizált ipari ágazatok mellett a
számítógépek és még inkább a tabletek és
okostelefonok (poszt-PC eszközök) elterjedésével a hétköznapoknak is kezdenek szerves
részévé válni a robotok. 2007 januárjában az
Apple bejelentette az első mai értelemben vett
okostelefont, az iOS rendszerű iPhone-t,7 egy
évre rá megjelent a Google nyílt forráskódú
okostelefonra tervezett operációs rendszere,
az Android,8 és ezzel megindult az olcsóbb
poszt-PC eszközök széleskörű elterjedése.
2011-ben már több okostelefont adtak el, mint
személyi számítógépet,9 2014-re az okostelefonok összmennyisége is meghaladta a számítógépekét (1.5 milliárd darab).10 A poszt-PC kor
elkezdődött, Nagy-Britanniában már a felnőtt
lakosság több, mint háromnegyede rendelkezik
okostelefonnal.11 A legfrissebb előrejelzések
szerint 2020-ra pedig több, mint hatmilliárd
ember zsebében fog ott lapulni a komoly,
kihasználásra váró technológia.12

#okostelefon #iphone #android #post-pc-era
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Az okostelefonok elterjedése a szoftverpiacon
is változást hozott. 2008 nyarán megnyílt az
AppStore, az iOS operációsrendszer alkalmazásboltja, majd a Google Play és később a Microsoft
Store virtuális áruháza is. A kínálat folyamatosan
nő, már az előbbiben is több mint 1.4 millió
mobilalkalmazás érhető el, és az összes letöltések száma 2015 nyarára meghaladta a százmilliárdot,13 így már cseppet sem hangzik
túlzásnak az Apple „There’s an app for that” (kb.:
van erre egy app) szlogenje.14
Az aránylag kis kijelzőméret, az elsődlegsen
érintőképernyős felhasználás és a széles
célközönség együttes hatására monofunkciós,
külön tanfolyam vagy segédlet nélkül kezelhető
alkalmazások kezdtek terjedni. Nagy részük
ingyen vagy pár dollárért hozzáférhető, előbbi
esetben adataival és/vagy reklámok megtekintésével fizet a felhasználó, esetleg egy fizetős app
ingyenes, egyszerűsített változatához jut hozzá.15

#appstore #googleplay #freemium
#applications #apps
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Az poszt-PC eszközök elterjedése előbb-utóbb
a mai oktatási struktúrára is hatással kell
hogy legyen, ugyanis az a furcsa helyzet van,
hogy miközben a Google keresőjén keresztül
percenként közel 300 000 kifejezésre kérdeznek
rá a felhasználók,16 egy átlagos iskola – az okoseszközök használatának tiltása mellett – elsődlegesen olyan információt kér számon, amely
ezekkel az eszközökkel az interneten keresztül
bárhol, bármikor pillanatok alatt elérhető.17
Azonban „az internetről információt szerezni
olyan mint egy tűzcsapból inni”.18 Vagyis az
információhoz hozzáférni könnyebb mint
valaha, azonban azt ellenőrizni, szűrni, rendszerezni komoly kihívás marad.19 A tudás pedig
nem a nyers információ birtoklása, hanem a
megfelelő információ alkalmazása a megfelelő
helyzetben.20 Ebből következően a tanár
szerepe is változni fog, a „mindentudó” ezentúl
a technika lesz, a tanár pedig egyfajta edzővé,
mentorrá, konzulenssé válik.21
#informacionemegyenlotudas #posztpceszkozok
#google #mindentudo #internet #edzo
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A folyamatos, helyfüggetlen internet-hozzáférés
nem csak a mérhetetlen mennyiségű információ
letöltését teszi lehetővé, de a saját gyártású vagy
válogatású információk feltöltését is, lendületbe
hozva a közösségi médiumokat. Nagyrészt
különböző appokon keresztül, ma percenként
120 órányi videót töltenek fel Youtube-ra, 40 ezer
képet Instagramra, 3.3 millió bejegyzés kerül
fel a Facebookra, és 1400 új poszt jelenik meg
WordPress-en.22 A közösségi médiafelületeket
olyan elterjedtek, hogy ma már elsődleges
hírforrásnak tekinthetjük azokat.23
Eric Qualman azt mondja, hogy nincs választási
lehetőségünk, hogy használjuk-e a közösségi
médiumokat, csak abban dönthetünk, hogy
mennyire használjuk jól.24 Ez az oktatás területén
is igaz, ezek a felületek alkalmasak például virtuális (mű)termek kialakítására, amelyek egyaránt
lehetőséget biztosítanak a tanórák közti kétirányú kommunikációra, többletinformációk
megosztására, hatékony csoportmunkára.25
#socialmedia #youtube #facebook #instagram
#wordpress #equalman #virtualismuterem
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(7) A poszt-PC eszközök a folyamatos internethozzáférés biztosításán túl, mintegy melléktermékként, a különböző mobilalkalmazásokon
keresztül rengeteg használati tárgyat is képesek
helyettesíteni. Ennek a dematerializációs
folyamatnak az eredménye, hogy ma már
természetes az órát, naptárat, számológépet
vagy fényképalbumot a telefonunkon keresni, de
az előbbieknél összetettebb, drágább, és ezáltal
korábban kevesebbek számára hozzáférhető
eszközöket is helyettesíthet egy okostelefon
vagy tablet. Ilyen a videókamera vágóprogrammal, zenelejátszó tartalom-hozzáféréssel vagy
például egy világtérkép robotnavigációval.26
De akár ingyen tanulhatunk nyelvet, számolhatunk statikát vagy tarthatunk videokonferenciát.
Ez egyrészt egy rendkívül kényelmes dolog,
másrészt az, hogy ezek az funkciók a poszt-PC
eszközök rohamos terjedésének következtében
egyre olcsóbban, egyre több ember számára
elérhetők, egyfajta társadalmi demokratizációs
folyamatot is generál.27
#apps #eszkozhelyettesites #dematerialization
#social democratization
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A mobileszközök elterjedésének hatására másképp kommunikálunk, másképp szerzünk információt, másképp gondolkodunk.28 Ez generációfüggetlenül minden felhasználóra hat. A mobileszközökön keresztül ingyen használjuk a világ
legjobb szolgáltatásait,29 így egyre nehezebb lesz
a valós tér dolgait reálisan értékelni. A közösségi
média felületei személyre szabottak, így egyre
inkább a számunkra fontos, érdekes, információt
kapjuk – és ha mégse, azt bármikor letilthatjuk –
ami drasztikusan csökkenti a konfliktuskezelő
képességünket. Figyelmünk is változik, a bármikor
előkapható eszközökkel eltűnt az egyes tevékenységek közti belépési idő és megjelent a mikroidő
kihasználásának képessége.30 Bármire azonnal és
nagyon intenzíven képesek vagyunk koncentrálni, de csak nagyon rövid ideig.31 Minden azonnal elérhető, így a nyers információ értéke lecsökkent, csak arra figyelünk, ami azonnal hasznosítható számunkra. Utóbbira reagálva néhány
iskolában már a lexikális tudás megszerzése lett
házi feladat, a gyakorlás a közös program.32
#digitaliskultura #professzionalistermek
#szemelyreszabott #mikroido #azonnal
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Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy az
összetett, kreativitást és magas szociális
készségeket igénylő tevékenységek – az
építészet éppúgy ilyen, mint a tanítás – még
sokáig nem lesznek robotizálhatók. A különböző
digitális eszközök azonban megkönnyíthetik
vagy érdekesebbé tehetik egy-egy részfeladat
elvégzését, tehát ha már úgyis a zsebünkben
van a technológia, érdemes kihasználni a
lehetőségeit.
Eleinte felmerül az app gap probléma, vagyis
az, hogy nem futtatható bármelyik eszközön
bármelyik alkalmazás, de nagy valószínűséggel a Windows Store 300 000 alkalmazása
között éppen úgy megtalálhatjuk azt, amire
szükségünk van, mintha ezt az Apple AppStore
vagy Google Play több, mint négyszer ekkora
kínálatában keressük.33 Ne felejtsük el, nem az
a legfon- tosabb, hogy mit tud egy adott app,
hanem az, hogy mire használjuk azt.34

#archiapps #architecture
#itsnotaboutanapp #useit
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gyakori kifejezések
App, application, (mobil)alkalmazás:
az okostelefonok és tabletek operációsrendszereihez tervezett programok. Körülbelül annak felel
meg, amit a számítógépen szoftvernek hívunk.
App store, alkalmazás áruház:
olyan webshop, ahol digitális termékeket
vásárolhatunk poszt-PC eszközökre, vagy
számítógépekre. A legnagyobb ilyenek helyek a
hozzávaló okoseszközök szerint rendezve:
Apple iOS – App Store; Google Android – Google
Play; Nokia / Microsoft Phone – Microsoft Store
Amazon Kindle – Amazon Store.
Digitális kor, digitális kultúra,
the Second Machine Age:
Az elektronikus számítógépek (és poszt-PC
eszközök) széles körű elterjesedésének korszaka.
Ma ennek a részesei vagyunk.
#app #application #alkalmazas #appstore
#digitaliskultura #secondmachineage

Freemium:
olyan alkalmazásértékesítési mód, amelynél az
app egy része ingyen letölthető, további részei
vagy funkciói fizetősek. A legtöbb bevétel ma
már ilyen alkalmazások értékesítéséből származik.
Közösségi média, social media:
közösségi interakción alapuló weboldalakra és
mobilalkalmazásokra használt gyűjtőfogalom
Mikroidő:
rövid, akár, csak pár másodperces időintervallum,
amely már alkalmas arra, hogy az okostelefonunkat használjuk. Például ha egy percet várni
kell a buszra, vagy amíg sorban állunk valahol.
Poszt-PC eszközök, mobileszközök,
okoseszközök:
a tabletek és okostelefonok gyűjtőneve.
Jellemzően kis méretű, internet-hozzáféréssel
rendelkező eszközök.

#dematerialization #6D #democtratization
#free #digitalage #newwaysofthinking

#biggest-fears-of-digital-age
#poor-wifi #still-loading #low-battery

