
مدتی اســت در گوشــه و کنار خبرهایی از ســرویس های 
»ویدئوی داخل متن« به گوش می رســد؛ سرویس هایی که 
به مخاطبان رســانه های چاپی اجازه می دهند با اســتفاده از 
گوشی های هوشمند خود ویدئوها، متن ها و تصویرهایی را که 
به صورت کد در داخل متن تعبیه شده اند ببینند. سرویس های 
واقعیت افزوده و رمزینة سریع پاسخ1 از جملة این سرویس ها 

به شمار می روند.

همان طــور که از هر فناوری جدیــدی انتظار می رود تا روز 
به روز به سمت دسترســی آسان و صرف هزینة کمتر پیش 
برود، این فناوری نیز با هدف امکان پذیرکردن مشاهدة هر نوع 
افزوده ای در رســانه های چاپی، با ابزاری به نام واقعیت افزوده 
به مردم معرفی شد و به تدریج به سمت دسترسی راحت تر و 

ساده تر و در نهایت رمزینة سریع پاسخ پیشروی کرد.

مجالت رشد در دنیای رمزینه های سریع پاسخ
از آنجا که تولیدکنندگان مجالت رشد شرایط مناسبی برای 
ورود به دنیای فناوری دارند، به سرعت وارد این حیطه شدند. 
در این راستا وبگاه مجالت رشد سرویسی ارائه کرده است که 
از طریق آن مجالت می توانند به راحتی رمزینه ای سریع پاسخ 
را در مجلــة خود قرار دهند و متن را به تصویر، ویدئو یا فایل 
صوتی مورد نظرشان متصل کنند. مجالت رشد با این امکان 
قادرند با چاپ کردن رمزینه در محل مورد نظرشان، افزوده ها 
را به هرکجا که می خواهند منتقل كنند و آن ها را در کنار هر 

متن یا محتوای چاپی قرار دهند.

تاریخچة رمزینه های سریع پاسخ در مجالت رشد
ورود مجالت رشد به دنیای رمزینة سریع پاسخ ابتدا با رشد 
جوان از سال 1396 و به تدریج سایر مجالت آغاز شد. پس از 
همه گیری ویروس کرونا، حضور مجالت رشــد در این عرصه 
سرعت بیشتری گرفت و اکنون همة 30 عنوان مجلة رشد در 
بخش های گوناگون و به فراخور گروه سنی مخاطبان خود، در 
رمزینة سریع پاســخ از ویدئو، متن و تصویر به عنوان محتوای 

تکمیلی استفاده می کنند.

محتوای رمزینه های سریع پاسخ در مجالت رشد
 فیلم: فیلم های آموزشی متناسب با محتوای تولیدشده یا 
فیلم های مستند از جمله مواردی هستند که به عنوان رمزینه 

در کنار محتوای مجالت رشد قرار می گیرند.
 فایل صوتی )پادکست(: خواندن شعر توسط شاعران، 
خواندن داستان توسط نویسنده، و مصاحبه و گفت وگو در کنار 
محتوای مرتبط، به مخاطبان کمک می کند اشراف بیشتری به 

مطلب داشته باشند.
 متن: برای هر نوع نوشته ای، افزون بر آنچه در مجله منتشر 

شده، متنی ارائه می شود.
 فرم نظرسنجی: کاربر با اسکن رمزینة برگة نظرسنجی 
می تواند آن را کامل كند و به صورت برخط برای مجله بفرستد.
از دیگر کاربردهــای رمزینه های سریع پاســخ در مجالت، 
دسترسی به بایگانی مجالت است. كاربر با اسکن رمزینة مربوط 
به بایگانی، مستقیم به صفحة بایگانی مجلة مورد نظر هدایت 
می شود. کمک به دانش آموزان نابینا و کم بینا نیز امكان دیگری 
است. آنان می توانند بخشی از مطالب مجالت رشد را به صورت 
صوتی دریافت کنند. رمزینه های سریع پاسخ در کنار شعرهای 
منتشرشــده در مجالت دانش آموزی، مطالب این مجالت را 
برای این گروه از مخاطبان نوآورانه و تعاملی می کنند تا آن ها 

بتوانند شعرها را به صورت صوتی بشنوند.

چگونه یک رمزینة سریع پاسخ را اسکن کنم؟
اگر یک گوشی هوشــمند دوربین دار داشته باشید، تعدادی 
از برنامه های اسکن رمزینه مانند» رد لیزر« و »باركد اسكنر«  
را در اختیار خواهید داشت. این پولینگرها )اسکنرها( قادر به 
خواندن و رمزگشایی داده ها از رمزینة سریع پاسخ هستند. اکثر 
این امکانات کاماًل رایگان هستند و دانش آموزان، معلمان و اولیا 
با نصب و اجرای برنامة كاربردی رمزینه خوان و نگه داشــتن 
گوشی های هوشمند یا صفحة رایانك )تبلت( روی رمزینه های 
درج شــده بر صفحات مجالت رشــد، می توانند به محتواهای 
آموزشــی تربیتی )فیلم آموزشــی، صوت، پادکست و تصویر( 

دسترسی پیدا کنند.
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