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اسـتفاده از واقعیـت مجـازی روی گوشـی تلفن همـراه 
حرکتـی جـذاب و در عیـن حـال سـاده اسـت. کافـی 
اسـت یکـی از محصوالت مخصـوص به ایـن کار را که 
قیمـت زیـادی هـم ندارند، تهیه کرده و سـپس گوشـی 
خـود را در جایـی کـه بـرای آن تعبیه شـده، قـرار دهید. 
پـس از انجـام ایـن کار در بیـن منو های گوشـی حرکت 
کـرده و نرم افـزار مـورد نظـر خـود را انتخـاب و اجـرا 
کنیـد. حـاال وقـت آن می رسـد تـا واقعیـت مجـازی را 
تجربـه کنید. یکـی از این محصـوالت نـه چندان گران 
قیمـت تبدیـل گوشـی بـه پلتفـورم واقعیـت مجـازی، 
کارد بـورد گـوگل اسـت. گـوگل، کارد بـورد را با قیمتی 
چنـد ده دالری بـه بـازار ارائـه کـرد تـا بـه فیس بوک و 
مجموعـه واقعیت مجـازی اش کـه اوکیولس نـام دارد، 
سـخت افزار های  بـا  مجـازی  واقعیـت  کـه  بفهمانـد 
موجـود و نـه چندان گـران گوشـی های تلفـن همـراه 
هفتـه  همیـن  اوایـل  حـاال  اسـت.  پیاده سـازی  قابـل 
Techcrunch خبـر داد کـه گـوگل بـاز هم قصـد دارد، 

دسترسـی به واقعیت مجازی را سـاده تر از گذشـته کند. 

پیـش از این کـروم گوگل یکـی از معـدود مرورگر های 
موبایلـی بود که از WebVR پشـتیبانی نمی کـرد. این به 
ایـن معنی اسـت که ایـن مرورگـر در موبایل یا گوشـی 
تلفن همـراه نمی توانسـت موقعیـت یا جهـت و تغییرات 
مرورگـر  حـاال  کنـد.  اندازه گیـری  را  گوشـی  حرکتـی 
کـروم موبایلـی می توانـد ایـن اطالعـات را جمـع آوری 
کنـد. بـا ایـن داده هـا کـروم می تواند بیشـتر از گذشـته 
تجربـه پربارتری را در اختیار کاربرانـش بگذارد. کاربران 
از ایـن پس می تواننـد با انگشـت خود یـک صفحه وب 
مشـخصی را مـرور کنند یـا روی یک موضـوع واقعیت 
مجـازی در وب کلیـک کننـد. عـالوه بر ایـن کاربـران 
 Daydream پلتفـورم بـه  را  خـود  گوشـی  می تواننـد 
متصـل کـرده و تجربـه بی نهایـت شـگفت انگیزی را 
پیـش چشـمان خـود قـرار دهنـد. در ماه دسـامبر سـال 
از  آزمایشـی  نسـخه ای  در  گـوگل  کـه  بـود  گذشـته 
مرورگـر کـروم خـود را بـه API هـای WebVR مجهـز 
کـرد امـا حـاال و در به روز رسـانی جدیـدش ایـن امکان 
تـازه خود را در دسـترس عمـوم کاربران کروم قـرارداده 

و  توسـعه دهندگان  بـه   WebVR مجموعـه  اسـت. 
کـه  می دهـد  را  امـکان  ایـن  محتـوا  تولیدکننـدگان 
بتواننـد تجربه جدیـدی را به محصوالت خـود بیفزایند؛ 
بـدون آن کـه مجبـور شـوند ایـن تجربیـات را از پایـه 
ایجـاد کننـد. به روز رسـانی جدیـد هدیـه جدیـدی هم 
بـرای کاربـران دارد. آن هـا می تواننـد بـه کمـک آن به 
تماشـای آزادانـه ویدئو های 360 درجـه بپردازند. عالوه 
بر ایـن امکان تجربـه کامـل پلتفـورم Daydream نیز 
بـرای کاربران فراهم شـده اسـت. گوگل بـرای تکمیل 
کار خـود حتـی چنـد شـریک را معرفـی کـرده اسـت. 
شـرکای گـوگل بـرای تکمیـل واقعیـت مجـازی روی 
 PlayCanvas و  SketchFab، Matterport مرورگـر
معرفـی شـده اند. گـوگل اضافـه کـرده اسـت کـه این 
امکان فعال بـرای هدسـت های Daydream و افرادی 
کـه روی گوشـی و دسـکتاپ خـود قصد دارنـد واقعیت 
مجـازی ببیننـد، فعـال خواهـد شـد. گـوگل در آینـده 
نزدیـک برای هدسـت های دیگـر و کاردبـورد خود این 

به روز رسـانی را قـرار خواهـد داد.

امتحانی که ارتباطات در آن شکست خورد
بروز پدیده گرد و غبار سنگین و در پی آن ایجاد رطوبت 
که  بر این  عالوه  متاسفانه  خوزستان  استان  در  بارندگی  و 
شرایط زندگی را برای مردم این خطه سخت کرده است، 
در ساعت 2 بامداد روز شنبه همین هفته ماجرای عجیبی 
را رقم زد. به گزارش مهر در یکی از سایت های توزیع برق 
گرد و غبار و رطوبت باال باعث برقراری اتصال در شبکه 
توزیع و قطع گستردگی برق در این استان شد. این ماجرا در 
نوع خود عجیب بود تا این که اتفاقات ادامه دار آن وضعیت 
را بحرانی تر کرد. مهر نوشت حدود ساعت 7 صبح همان 
روز سایت های BTS که به UPS مجهز بودند، در پی اتمام 
انرژی شان خاموش شدند و ارتباطات بیسیم در بیش از ده 
به  بحرانی  شرایط  این  شد.  غیرممکن  استان  این  از  شهر 

وجود آمده امتحانی را برای سیستم ارتباطی کشور به وجود 
آورد که نمی توان در آن نمره خوبی به سیستم ارتباطی داد. 
سایت های ارتباطی هر چند به سیستم ژنراتور سوختی مجهز 
بودند اما بدون سایت های BTS عمال غیر استفاده بودند. از 
این رو مدیران بخش های مدیریت بحران باید برای حفظ 
ارتباطات در شرایط بحرانی مانند این ماجرا خواهان ارتقای 
استاندارد ها در حوزه ارتباطات بیسیم باشند. هر چند وجود 
ثابت  تلفن  سیمی  شبکه های  مانند  جایگزین  ارتباطات 
راهگشا خواهد بود اما حضور ارتباطات بیسیم مانند شبکه های 
موبایلی و یا حتی شبکه های موبایلی ماهواره ای این روز ها 
امیدواریم  است.  شده  حیاتی  حقیقتا  شهر ها  گسترش  با 
نشود. تکرار  منطقه  این  اهالی  برای  دیگر  بد  شرایط  این 

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

خبرنامه سینما
حواشی سینمای ایران و جهان را پیگیری نمایید

به بهانه برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، اولین لینکدونی این هفته را به یک وب 
سایت خبری در حوزه سینما اختصاص داده ایم. در سایت خبری سینما پرس شما از جدیدترین 
اخبار سینمایی مطلع شده و قادر به پیگیری اتفاقات و حواشی سینمای ایران و جهان خواهید 
بود. همچنین در این وب سایت خبری می توانید به تماشای گزارش  های تصویری و  ویدئویی 
نشسته، نقد و بررسی فیلم  های مختلف را دنبال کرده و از بسته  های موضوعی سایت بهره  مند 
شوید. از دیگر بخش  های این وب سایت نیز می توان به فیلم مستند، فیلم کوتاه، فیلم  ویدئویی، 
www.cinemapress.ir انیمیشن و بازی، تلویزیون و هفت هنر اشاره کرد. 

احکام مذهبی
با مباحث قرآن پژوهی و حدیث پژوهی آشنا شوید

پیشنهاد بعدی این هفته یک وب سایت مذهبی می باشد. وب سایت هدانا از قسمت  های 
متنوعی همچون احکام، دین پژوهی، قرآن و عترت، زندگی دینی، کالم استاد و حکمت 
تشکیل شده است. در این وب سایت مذهبی می توانید با احکامی همچون احکام تقلید 
و بلوغ، احکام اعتکاف، احکام موسیقی، احکام خمس و... آشنا شده، به مطالعه مقاالتی 
در زمینه اخالق، اجتماع، سیاست، ادعیه و مناجات پرداخته و مباحث مختلفی نظیر قرآن 
پژوهی، حدیث پژوهی و احادیث موضوعی را دنبال نمایید. مشاوره، خانواده، آشنایی با 
علما و بزرگان شیعه، فلسفه، عرفان، دستورالعمل عرفانی، سیر و سلوک و محاسبه سن 
www.hadana.ir تکلیف از دیگر بخش  های این وب سایت می باشد. 

پزشکی نوین
شیوه  های جدید درمان بیماری  ها را بشناسید

سومین لینکدونی این هفته یک وب سایت پزشکی می باشد. در وب سایت درمان  های نوین 
شما می توانید با تکنولوژی  ها و درمان  های جدید آشنا شده، از کتابخانه پزشکی سایت استفاده 
کرده، ضمن بهره مندی از بانک اطالعات پژوهشی وب سایت، از اطالعات تجهیزات پزشکی 
برخوردار خواهید شد. همچنین در این سایت می توانید روش  های مختلف درمان جراحی 
بیماری  ها را شناخته و با درمان  های جدید سلول  های بنیادی، ناباروری، سرطان، لیزرتراپی و... 
آشنا شوید. آموزش پیشگیری از بیماری، آموزش مراقبت از بیمار، بانک جامع پزشکی، طب 
سنتی و اسالمی و هسته آموزشی کامل مراجع اطالعات علوم پزشکی از دیگر بخش  های این 
www.novintahlilgaran.com وب سایت پزشکی به شمار می آیند. 

همیار دانشجو
رشته  های مختلف درسی را آموزش ببینید

آخرین پیشنهاد این هفته لینکدونی یک وب سایت آموزشی پژوهشی می باشد. در وب 
سایت همیار دانشجو بخش  های مختلف آموزشی در زمینه  های علوم انسانی، علوم پایه، 
و  کارآفرینی  نویسی،  برنامه  نظامی،  نرم افزار،  مهندسی،  و  فنی  عمومی،  پزشکی،  علوم 
نظیر  رشته  هایی  آموزش  از  می توانید  سایت  وب  این  در  است.  شده  گنجانده  کتاب 
برنامه ریزی شهری، هتلداری، گردشگری، بیمه، مدیریت، بیوتکنولوژی، محیط زیست، 
سرامیک، شیالت، معدن و... بهره  مند شوید. همچنین در این وب سایت امکان دسترسی 

به سواالت امتحان  های مختلف و کنکور فراهم شده است.
www.hdaneshjoo.com

مرورگر گوگل به روز خواهد شد

 واقعیتی که به کروم
افزوده می شود!


