ﻣﺪﯾﺎ ﭘﻠﯿﺮ  ۵۰دﻻری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
در ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﻧﻮﺗﻞ ) (Notelﯾﺎ ﻧﻮت ﺗﻞ
) (Notetelﻧﺎم دارد؛ واژه ای ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دو ﻋﺒﺎرت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻧﻮت ﺑﻮک را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪﯾﺎ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺘﺮز ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد دارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه و در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ  50دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری اش ﮐﺮد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ
ﻫﺎی درام ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ و
ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﯿﻮﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارد )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ دوﻟﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورﯾﻢ( و اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف دی وی دی ﭘﻠﯿﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻤﻠﻮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﯿﻮﻧﺮ رادﯾﻮ ،ﯾﻮ اس ﺑﯽ و ﭘﻮرت ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ اس
دی ،ﻫﻤﻪ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻮﺗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
اﺑﺰاری اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

ﻣﺮدم ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﯾﮏ دی وی دی ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از
آن ﺳﻮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﮐﺮه ای )ﺟﻨﻮﺑﯽ( را ﮐﻪ روی ﯾﮏ دراﯾﻮ ﯾﻮ اس ﺑﯽ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺣﺮارت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ دی وی دی داﺧﻠﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق روﺑﺮوﺳﺖ اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

