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وب اجتماعی

وب هوشمند

وب معنایی

وب جهان گستر



یکی از مدیران شرکت گوگل اظهار امیدواری  
کرده بود که ما به نقطه ای دست خواهیم یافت که
وقتی فردی در حال حرکت به سمت منزل خود 

: است با پیامکی از سوی گوگل مطلع گردد

برای خریدن فهرستی که همسرتان یک»
نون ساعت قبل به شما پیامک کرده بود اک

به  از کنار آخرین فروشگاه در مسیر رسیدن
پس فرصت را از . منزل عبور می کنید

« !دست ندهید



تحلیل جمعی احساسات همگانی 
ق  آنها از طری. از افراد همزمان با همایش اپل، ساعت اپل را به دست کرده بودندعده ای 

می کردند ش اپلیکشنی به نام کاردیوگرام، به صورت گروهی، ضربان های قلب خود را پای
وا می دارد؟ش کدام قسمت از همایش تازه اپل، قلب ها را بیشتر به طپتا بدانند 

یستم عامل کاردیوگرام می گوید که در هنگام معرفی زمان رونمایی نسخه دوم ساپلکیشن 
۸۱متوسط ضربان قلب حضار به صورت،پروساعت های اپل و نیز هنگام معرفی قلم آی پد 

.ضربه در دقیقه بود

http://www.1pezeshk.com/archives/ 2015/09eht/-elppa-stnemecnuonna-taht-yllaer-tog-ruo-straeh-lmth.gnipmup



https://sokanacademy.com/blog/ 73/

پیش بینی خرید مشتریان
ابداع کرده است که بواسطه آن قادر  را سیستمی آمازون 

ان خواهد بود سفارش بعدی مشتریانش را بدون اینکه ایش
ا به خریدشان را قطعی کرده باشند پیش بینی کرده و آن ر
. نزدیک ترین انبار به محل زندگی مشتریان ارسال کند

برنده این ایده خالقانه زمانی مشخص می شود که برگ 
اجناس سفارش داده شده در سریع ترین زمان ممکن به 

.دست خریداران برسد

بدین وسیله، آمازون اجناس را با برچسب هایی که آدرس  
روی آن ها کامل نشده است به نزدیک ترین انبار به محل

زندگی مشتریان می فرستد و هنگامی که سفارشی از 
سوی یکی از مشتریان داده شد، آدرس روی بسته ها 

. تکمیل شده و ارسال می شوند



ارتباط و 
روزمرهتعامل 

آگاهی و 
رسانیاطالع 

آموزش و 
رشد علمی

تجارت و 
کسب و کار

تفریح و
سرگرمی













تهدیدهافرصت هازمینه های استفاده از اینترنت

سرعتآگاهی و اطالع رسانی
دقت

مغالطه
جو زدگی

حذف زمان  هارتباط و تعامل روزمر
کاهش هزینه

هویت مجازی–اسم مستعار 
بیگانگان در ترن

دسترسی وسیع و ارزان به دانشآموزش و رشد علمی
بشری

واکاری بجای تولید محتکپی
اعتبارسنجی منابع

میقدیبازارجدید برای مشتریانتجارت و کسب و کار
بازار جدید

الکترونیککالهبرداری

تفریح و سرگرمی
تنوع

روزآمدی
ارزانی
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