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תרבות דיגיטלית





תרבות דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

NOKIA

מיליון 431
מכשירים בשנה



2007

iPhone

מכשיר האייפון הראשון
ובס מציג מכשיר חדש של אפל'סטיב ג



הדיגיטל בכל מקום

תרבות דיגיטלית



מחוברים כל הזמן

תרבות דיגיטלית



מעגל חברתי רחב

תרבות דיגיטלית



בחירה אינסופית

תרבות דיגיטלית



טכנולוגיה שמאפשרת את כל זה

תרבות דיגיטלית



?מה קורה כאן בעצם



Disruption–שיבוש, הפרעה

כניסה של טכנולוגיה חדשה
תעשיות ישנות' מוחקת, 'יוצרת תעשייה חדשה



מכונית אוטונומית

כניסה של טכנולוגיה חדשה



כניסה של טכנולוגיה חדשה



Disruption







Waymoמונית אוטונומית 



מסך גמיש







כניסה של טכנולוגיה חדשה

מציאות רבודה









משפיע על עולם העבודה
המנהלים והלקוחות, הסתה לדיגיטל של העובדים

שינוי דיגיטלי

כניסה של טכנולוגיה חדשה





http://www.willrobotbemyboss.com/
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שיפור טכנולוגי



:בעיות עיקריות2

עידן המידע



עומס מידע. 1

מייצר קושי לקבל החלטות
מידע רב מדי פוגע בהבנה ברורה של הנושא

עידן המידע



...הפכנו לעצלנים. 2

עידן המידע



הדיגיטלשפת 

שיפור טכנולוגי



אייקונים

שיפור טכנולוגי



:דיגיטלייםחושים 4

עידן המידע



עידן המידע

מיקוםמישושראייהשמיעה

:דיגיטלייםחושים 4



הקלדה קולית

שיפור טכנולוגי



מידע דיגיטלי

חיפוש קולי



איתור מידע

עוזרים קוליים





עידן המידע

מיקוםמישושראייהשמיעה

:דיגיטלייםחושים 4





ראייה דיגיטלית



זיהוי פנים



זיהוי פנים



זיהוי אנשים בסין





מנוע חיפוש ויזואלי

ראייה דיגיטלית



תרגום מיידי

ראייה דיגיטלית



זיהוי כתב יד

ראייה דיגיטלית



סוגים של מידע דיגיטלי4



סוגים של מידע דיגיטלי4

האפליקציה זיהתה מחלה
צילום באיכות גבוהה עם השוואה לאבחנות קודמות



שיפור טכנולוגי

Virtual Reality



שיפור טכנולוגי

Oculus



שיפור טכנולוגי

Google Cardboard



שיפור טכנולוגי

Cardboardאפליקציית



עידן המידע

מיקוםמישושראייהשמיעה

:דיגיטלייםחושים 4



מחוות במובייל

פעולות במסך מגע
גרירה, הקשה, סיבוב, הקטנה, הגדלה

שיפור טכנולוגי



Google Earth

העולם בכף ידך
גרירה, הקשה, סיבוב, הקטנה, הגדלה

שיפור טכנולוגי



...בואו לפריז

שיפור טכנולוגי



עידן המידע

מיקוםמישושראייהשמיעה

:דיגיטלייםחושים 4



?ומה עשית, איפה היית

שיפור טכנולוגי



שיפור טכנולוגי



שיפור טכנולוגי













שיפור טכנולוגי



שיפור טכנולוגי



מידע לפי מיקום המשתמש
GPSאפליקציות מספקות מידע לפי נתוני 

שיפור טכנולוגי



מנוע חיפוש מבוסס מיקום
GPSאפליקציות מספקות מידע לפי נתוני 

שיפור טכנולוגי



Trip Advisor
המלצות מבוססות מיקום

לוקאל



עידן המידע

:דיגיטלייםחושים 4

מיקוםמישושראייהשמיעה
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שיפור טכנולוגי



אפליקציות

מתועדהכל



תרבות דיגיטלית

...טיפ קטן



'מידע אישי'מפת 

תרבות דיגיטלית



?ומה עשיתי, איפה גלשתי

תרבות דיגיטלית



פרסונליזציה



קסטומיזציה

להשפיע על הדיגיטל



קסטומיזציה



תפריטים והגדרות

קסטומיזציה



פרסונליזציה





קסטומיזציה

צפייה מהירה בוידאו

https://youtu.be/BaVKIKKi7T4?t=226


https://www.ted.com/


מגמות וחידושים



הדפסות תלת מימד

קסטומיזציה



קסטומיזציה



כניסה של טכנולוגיה חדשה



כניסה של טכנולוגיה חדשה



קסטומיזציה



כניסה של טכנולוגיה חדשה



'קניות בטאצ

פיננסי ברשת



פיננסי ברשת

סורק נייד



קניות בצילום ברקוד

פיננסי ברשת



סריקת העגלה

פיננסי ברשת



חנויות ללא קופה

פיננסי ברשת















רובוטים

כניסה של טכנולוגיה חדשה



רובוטים

iRobot











רחפנים



כניסה של טכנולוגיה חדשה

רחפנים







מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

אינטליגנציה מלאכותית



Deepart.io



אינטליגנציה מלאכותית





Deep Fake









מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



סיכום

איך רותמים את
השינוי הדיגיטלי

?יום-בארגון וחיי היום



תרבות דיגיטלית

העצמה דיגיטלית



העצמה דיגיטלית

תרבות דיגיטלית

זמינים ברשתמקורות מידע•
לשיתוף מידעכלים טכנולוגיים•
של העולם הדיגיטליהחושים 4•



תרבות דיגיטלית

העצמה דיגיטלית

שיפור טכנולוגי



שיפור טכנולוגי

בפתרונות דיגיטליים התנסות•
והתייעלותחסכון בזמן•
בכלים טכנולוגייםניתוח מידע•

העצמה דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

שינוי תפיסה

העצמה דיגיטלית

שיפור טכנולוגי



שינוי תפיסה

ומהירה יכולת למידה עצמאית•
לחידושיםפיתוח סקרנות•
חדשותהטמעת טכנולוגיות•

העצמה דיגיטלית



...הדיגיטלי כבר כאן





?שאלות



www.digitalculture.co.il

info@digitalculture.co.il
054-7390909
אלעד דרמון


