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BrowseUp 
—האתרים שלי ברשת ממלאים עבורי מטלות רבות

. בהוראה עזר- לכליועד  cyberspace-ב מנוכחותהחל 

לקרא את , עיסוקיניתן להתוודע דרכם לתחום 

 מצגותלהוריד את ה, שפרסמתי הספריםו מאמריםה

האהובה עליי  המוסיקהוגם לשמוע את , אותיישל הרצ

  ). DNA-ניגון ה(

עם זאת תמיד חיפשתי דרכים להפוך את האתרים 

קשורת תמיד חיפשתי דרכים חדשות להעצים את הת. הללו לאינטראקטיביים יותר עם הקוראים שלי

ובכל הטקטיקות שהוכחה  כליםלצורך זה אני משתמש בהרבה . עם הסטודנטים שלמדו בקורסים שלי

נה דף לשאלות ותשובות בו אני עו, ציבורי בו אנשים רושמים את מה שבליבם פורום—יעילותם

שכל המצטרף אליה מקבל מדי פעם עדכונים ותחזיות  רשימת תפוצהוגם , לשאלות של הקהל הרחב

  . יוצאות דופן שבאות לידיעתי

, רףאלא שתמיד חיפשתי את הטכנולוגיה שתהפוך את האתרים שלי לעוגן אליו יכולים אחרים להצט

ידעתי שכאשר טכנולוגיה זו תגיע . ולהרבות בקישוריות ככל העולה על רוחם, להעלות דפים חדשים

אזי אוכל להתחיל לרתום את הפוטנציאל של האינטרנט כדי לאפשר את בנייתה של רשת תכנים יחד 

יה אוכל להתחיל לבנות רשת תכנים משותפת שלא תה, ידעתי, רק אז. עם הסטודנטים והקוראים שלי

תלויה אך ורק בי אלא תנצל את הידע והאסוציאציות הקולקטיביות בכדי להעצים את התקשורת 

  .והקשרים בין מוחותינו

ושמה  (startup)והנה טכנולוגיה זו רוקמת עור וגידים ממש כאן בישראל על ידי חברת הזנק 

BrowseUp .אך לפני כן הנה לכם רשימה של טכנולוגיות . להציג אותה עבורכם בטור זה מצאתי לנכון

  .עולה על כולם BrowseUpנכון לרגע זה . שזה שנים מבקשות להשיג את אותם יעדים

  כלים מכלים שונים

• Flyswat : זהוplugin  עבורExplorer  אשר מוסיף לאתרים שאתה מנווט בהם

 .ת חדשות למילות מפתח הקיימות במאגר של החברהקישוריו

• Atomica : לשעברGurunet .אפשר להקליק על מילה מכל תוכנה שהיא ו-Atomica  מבינה

תכונה זו קריטית משום שאתה . את הקונטקסט של המילה ולא רק את המילה עצמה
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שפיתחה החברה מאפשרת לגולשים ליצור הטכנולוגיה 

 באופן אסוציאטיבי באמצעות תהליך פשוט שלות קישורי

גרירה וזריקה של אלמנטים  ממקום אחד למקום שני 

קישורית , למשל, צה ליצוראם משתמש רו. בעזרת העכבר

כל שעליו לעשות , מאתר חדשות מפורסם לאתר האישי שלו

אותה " זרוק"הוא לגרור תמונה מסוימת מאתר החדשות ול

היכולת . ובכך ליצור קישור שמשתמשים רבים יוכלו לראות ולגלוש אליו.  על האתר האישי שלו

אפשרת לראשונה לבנות רשתות של להוסיף קישוריות מתוך תכנים ספציפיים תוך כדי גלישה מ

  .תכנים מקושרים אסוציאטיבית ולחלוק רשתות אלו עם משתמשים אחרים בעלי תחומי עניין דומים

 P2P-מעבר ל
. Peer-to-Peer (P2P) -לרגל המאורע דומני שכדאי להוסיף מטבע לשון חדש שיבטא את מה שמעבר ל

pBrowseU הוא ציון דרך חשוב במימוש הקונצפציה המקורית של הרשת .  

  . One-to-All (12A) - או All-to-One (A21)אפשר להתחיל לכנותה 

תמיד רציתי לתת . מאז ומתמיד ביקשתי להוסיף ממדים חדשים לקורסים הפרונטליים שאני מעביר

וליצור אסוציאציות , )באמת(לכתוב עבודות יחדיו , לסטודנטים את האפשרות ללמוד האחד מרעהו

אני מאמין כי קבוצת לומדים יכולה להעפיל לרמות בלתי צפויות של . של מידע בצורה קולקטיבית

האפשרות להתוודע , כמרצה, אך יותר מכל הפליאה אותי. תובנה אם הדבר יתאפשר בידם

אחר  הדהימה אותי האפשרות להתחקות. לאסוציאציות שנרקמות במוחם של הסטודנטים שלי

הפעימה אותי הידיעה שאפשר יהיה לשחזר עבור כל דורש . המחוזות אליהם השומעים שלי מגיעים

  .את הדרך בה הם עברו

ותוכל  BroeseUpאת המוצר של  תתקיןהזו וגם ליטול חלק בה  האם ברצונך לחוות את החווי

זה הנושא  .2050-- הרשת בעתיד הרחוק: להצטרף למסע האסוציאציות שלנו בנושא לא פחות מעניין

  .(Teaching > Future Tech) אתר שליהתוכל לחבור אלינו דרך . שבחרנו בו כדי לתרגל את התוכנה


