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بـدون شـك شـما هم تـا حـاال خريـد اينترنتـی انجام 
داده ايـد. يكـی از دغدغه هـای كاربـران در رابطـه بـا 
كاال هايـی كـه به صـورت اينترنتـی خريـد می كنند در 
ايـن اسـت كـه تمـام ابعـاد آن كاال را پيـش از خريـد 
ايـن  از  هـم  اينترنتـی  فروشـگاه های  باشـند.  ديـده 
می كننـد  تـالش  رو  ايـن  از  و  هسـتند  آگاه  موضـوع 
تـا از تمـام ابعـاد محصـوالت خـود عكـس و تصويـر 
تهيـه كننـد و در كنـار اطالعـات محصـول می گذارند 
تـا كاربـر آن هـا را ديـده و خيالـش از خريـد محصولی 
كـه در اينترنـت می بينـد، راحـت باشـد. عـالوه بر اين 
برخـی از سـايت ها در صـورت امـكان از محصول خود 
نما هـای سـه بعدی هـم می گذارنـد تـا بتواننـد كاربـر 
انتخابی شـان  محصـول  بـه  نسـبت  لحـاظ  هـر  از  را 
گاهـی  حتـی  فروشـگاه ها  ايـن  يـا  سـازند.  مطمئـن 
اقـدام بـه درج موضوعـات بررسـی كاال می كننـد و از 
ايـن طريـق تمـام نقـاط قوت و ضعـف يـك كاال را به 
اطـالع مشتريان شـان می رسـانند امـا همه ايـن راه ها 
نمی تواند احساسـی كه مشـتری در خريد از فروشـگاه 

واقعـی دارد، بـرای خريـد از فروشـگاه های اينترنتـی 
ايجـاد كنـد امـا بـه نظر همـه راه هـا بـه انتها نرسـيده 
اسـت. آمـازون را كـه می شناسـيد. ظاهرا اين شـركت 
اينترنتـی قصـد دارد پـای يـك فنـاوری را بـه خريـد 
اينترنتـی بـاز كنـد و آن واقعيت مجازی اسـت. تاكنون 
آمـازون در رابطه بـا واقعيت مجازی سـكوت كرده بود 
و هنـوز هـم از ايـن شـركت در رابطـه بـا فناوری های 
واقعيـت مجـازی و افـزوده نقطه نظری شـنيده نشـده 
اسـت امـا هفتـه گذشـته Techcrunch گـزارش داد 
كـه احتمـاال ايـن شـركت می خواهـد تجربـه واقعيت 
مجـازی را بـه خريـد اينترنتـی بيـاورد. بر اسـاس ايـن 
گـزارش آمـازون مـاه قبـل بـا بـه اسـتخدام در آوردن 
جينـا ترانوا، رئيس جشـنواره فيلـم تريبـكا، پروژه های 
واقعيـت مجـازی را در اسـتوديوی خـود مورد بررسـی 
شـغلی  موقعيـت  شـركت  ايـن  حـاال  بـود.  قـرارداده 
جديـدی را بـرای اسـتخدام در شـركتش آگهـی داده 
كـه عنـوان آن رئيـس هنـری واقعيـت مجازی اسـت 
و می خواهـد به وسـيله ايـن سـمت كاری راه حل های 

ايـن  كنـد.  راه انـدازی  را  آمـازون  مجـازی  واقعيـت 
موقعيـت شـغلی بـرای فعاليـت در بخـش A9 كـه از 
آمازون جدا شـده، پيشـنهاد شـده اسـت. گفته می شود 
جسـت وجوی  و  تبليغـات  فناوری هـای  بخـش  ايـن 
محصـوالت را برعهده دارد. همچنيـن اين بخش قرار 
اسـت خريد بر اسـاس تجربـه واقعيت مجـازی را برای 
دسـتگاه های  وسـيله  بـه  آمـازون  كاربـر  ميليون هـا 
كنـد.  فراهـم  موجـود  مجـازی  واقعيـت  مختلـف 
متاسـفانه فعـال جزئيـات بيشـتری از اقدامـات اخيـر 
آمـازون در حـوزه واقعيت مجازی در دسـت نيسـت اما 
نكتـه ای كه روشـن اسـت اين اسـت كـه اگـر خريد از 
طريـق واقعيت مجازی بـرای فروشـگاه های اينترنتی 
فعـال شـود، كاربـران اين شـانس را خواهند داشـت تا 
جزئيـات كاالی مورد نظر خود را بيشـتر بررسـی كنند 
امـا تـا آن موقع بايـد صبـر كنيـم و ببينيم آمـازون در 
حـوزه واقعيـت مجـازی دقيقـا قصـد انجام چـه كاری 
را دارد. جايـی كـه رقيبـان بزرگـی ماننـد فيس بوك و 

گـوگل قبـل از ايـن فعال شـده اند.

قبال شبنم حاال رجیستری
هفته گذشته وزير ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد 
طرح  اين  گفت:  همراه،  گوشی های  رجيستری  طرح 
به  را  كار  ما  اما  شده  مواجه  شكست  با  بار   2 گذشته  در 
صورت عميق و جدی شروع كرده ايم. برای اين منظور 
هماهنگی خوبی با وزارت صنعت و ستاد مبارزه با كاالی 
و  است  فراهم  آن  مقدمات  تقريبا  و  شده  انجام  قاچاق 
برای خريداری تجهيزات نيز مناقصه گذاشته شده است. 
اين  رجيستری  طرح  اين  چرا  نيست  معلوم  متاسفانه 
غير  چيزی  رجيستری  طرح  مگر  بيفتد.  عقب  بايد  قدر 
اتصال  برای  آن  بودن  مجاز  تعيين  يك IMEI و  ثبت  از 
می شود  دستكاری  IMEI ها  می گويند  است.  شبكه  به 
مزاحمت  بقيه  برای  شبكه  در  است  ممكن  بنابراين  و 

ندارد  ساده ای  راه حل  هم  موضوع  اين  آيا  شود.  ايجاد 
زمين  روی  بايد  طرحی  چنين  سال  چند  به  نزديك  كه 
بماند؟ چرا ابعاد و مشكالت طرح رجيستری به درستی 
در  گوشی  يك  كردن  بالك  نمی شود؟  داده  توضيح 
مناقصه  آن  برای  كه  دارد  نياز  تجهيزاتی  چه  به  شبكه 
گذاشته می شود؟ شبنم را به خاطر داريد؟ متاسفانه هر 
از چند گاهی طرح های اين چنينی می آيند و هر كدام 
به نوعی باعث ناراحتی كسبه و كاربر می شوند و عالوه 
بر اين ها سرمايه های آن ها را نيز به خطر می اندازند و 
هيچ كس هم عزم جدی در مشخص كردن ابعاد كافی 
اين طرح ها ندارد. اين مقوله هم تنها مجالی شده برای 

رفع تكليف ها.

آمازون باالخره در حوزه واقعیت مجازی ورود کرد

پیش از خرید اینترنتی، محصول را لمس کنید

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

مختص فوتبال
مسابقات بین المللی را به صورت زنده تماشا کنید

اولين لينكدونی اين هفته را به يك وب سايت ورزشی مختص فوتبال اختصاص داده ايم. در 
وب سايت توپ 90 می توانيد ضمن اطالع از آخرين اخبار باشگاهی و ملی در ايران و جهان، 
حواشی بازيكنان و مربيان اين ورزش را نيز پيگيری نماييد. همچنين در اين وب سايت 
ورزشی قادر خواهيد بود مسابقات معتبرترين ليگ  های دنيا را به صورت زنده دنبال كرده و 
از جدول رده بندی ليگ  های مختلف بهره  مند شويد. از بخش  های مختلف اين وب سايت 
فوتبالی می توان به مطبوعات داخلی، مطبوعات خارجی، رده بندی فيفا، بازيكن سال، نتايج 
www.top90.ir زنده، تصاوير ورزشی،  ويدئو های ورزشی و اخبار ورزشی اشاره كرد. 

تاالر بورس
با اصطالحات و دانستنی های بورس آشنا شوید

شامل  بورسينس  سايت  وب  می باشد.  بورس  درباره  هفته  اين  بعدی  پيشنهادی  سايت 
بخش  هايی همچون آموزش بورس، تحليل بورس، مسابقه و آزمون بورس و دانستنی  های 
بورس می شود. در اين وب سايت می توان به جديدترين اخبار و اطالعات بورس دسترسی 
داشته، با دانستنی  ها و اصطالحات بورس آشنا شده و در مسابقات و آزمون های بورس 
تخصصی  از  تحليل های  بود  خواهيد  قادر  سايت  وب  اين  در  همچنين  نماييد.  شركت 
بورس بهره مند شده و تحليل  های اقتصاددانان در اين زمينه را پيگيری و مطالعه نماييد. 
از ديگر بخش های اين وب سايت می توان به كد بورس غير حضوری، تحليل و سيگنال 

سهام، سيگنال تكنيكال، نبض بازار، اخبار بورس، اقتصاد و... اشاره كرد.
www.bourseiness.com

اخبار زنانه
از جدیدترین اخبار دنیای زنان مطلع شوید

لينكدونی سوم اين هفته به يك پايگاه تحليلی خبری درمورد زنان اختصاص دارد. پايگاه 
خبری آرمان زنان از بخش  های مختلفی همچون فرهنگ و هنر، اجتماعی، اقتصادی، 
تشكيل  رسانه ای  چند  و  بانوان  ورزش  سالمت،  مقاومت،  بين الملل،  انديشه،  و  دين 
شده است. در اين وب سايت خبری تحليلی می توانيد از جديدترين اخبار مرتبط با زنان 
مطلع شده، مقاالت سياسی و اجتماعی را مطالعه كرده و گزارش های متنوع و مختلف 
پربحث ترين  خبر ها،  پربازديدترين  سردبير،  پيشنهاد  خبر ها،  برترين  نماييد.  پيگيری  را 
خبر ها، يادداشت، تازه  ها، پرسش های حقوقی، گفت وگو، تغذيه، كدبانوگری و پيشخوان 
www.armanezanan.ir روزنامه  ها ديگر بخش  های اين وب سايت را تشكيل می دهند. 

اطالعات پزشکان
از سیستم نوبت دهی پزشکان به صورت آنالین بهره مند شوید

آخرين سايتی كه اين هفته به شما معرفی خواهيم كرد يك سامانه خدماتی می باشد. سامانه 
اطالعات درمانی سادنام مختص اطالعات پزشكان در سطح شهر مشهد می باشد. در دسترس 
بودن اطالعات پزشكان به صورت دائم و مستمر، شناخت هر چه بيشتر پزشكان و خدمات آنان، 
فهرست شدن اطالعات مندرج در سايت در گوگل و قابليت افزودن سيستم نوبت دهی آنالين از 
مزايای اين وب سايت می باشد. همچنين در اين سامانه می توانيد بخش های مختلفی همچون 
پزشكان، مراكز درمانی، سنجش سالمت، عكسبرداری و توانبخشی، مراقبت های پزشكی، 
www.sadnam.ir تجهيزات و مراكز مشاوره را مورد جست وجو قرار دهيد. 


