ﺗﻼش ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻬﺘﺮ

ﭼﯿﻦ؛ ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در آﯾﻨﺪه

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻨﺰن ﭼﯿﻦ ﺑﻮدم؛ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ » «IFAآن را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد IFA .ﺷﺮﮐﺘﯽ
آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ را در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺰن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺷﻬﺮ ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺲﮐﺎن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ ،آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ در آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و اﻏﻠﺐ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم »دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن« ﭼﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ  IFAﭼﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﺎدوی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد در ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ  VRاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻨﺠﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺘﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ از ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اوﻟﯿﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻗﺪرت ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،ﺷﺎﻧﺲ و ﺧﻼﻗﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﭘﺴﺮی ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی رﺳﯿﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﭘﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺎده دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﺸﺎن از  23.95ﺗﺎ
 129.95دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ در آﻣﺎزون ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آنﻫﺎ
از ﺷﻨﺰن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻫﺪﺳﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از
ﻫﺪﺳﺖ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﮔﻮﮔﻞ) (Google Cardboardﺑﺮای آﻣﻮزش دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎنزده ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺪﺳﺖ اوﮐﻮﻟﻮس ) (Oculusﺷﺮﮐﺖ
ﻓﯿﺴﺒﻮک و واﯾﻮ ) (Viveﺷﺮﮐﺖ اچﺗﯽﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻓﺮوش در آﯾﻨﺪه را ﮐﭙﯽﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت

اﻣﮑﺎن ،ﻋﯿﻨﺎ ً ﻫﻤﺎن ﻣﺪلﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزانﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اوﮐﻮﻟﻮس  599دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﺑﺮای راهاﻧﺪازی آن ،ﺑﻪ ﭘﯽﺳﯽ ) high-endﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ( ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ .ﻫﺪﺳﺖ واﯾﻮ ﺷﺮﮐﺖ اچﺗﯽﺳﯽ  899دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯽﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮔﺮان ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ از
ﭘﺲ رﻧﺪرﯾﻨﮓ ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮآﯾﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزانﺗﺮ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪم ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻫﺪﺳﺖ  VRﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی اوﮐﻮﻟﻮس و اچﺗﯽﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ  200ﺗﺎ  300دﻻر ارزانﺗﺮ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻓﻌﻼ ً ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯽﺳﯽﻫﺎی ﮔﺮان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ارزان در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی اﻣﺴﺎل وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اچﺗﯽﺳﯽ ﯾﺎ اوﮐﻮﻟﻮس را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﺟﺮا درﺑﯿﺎورﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﻣﺎ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺖﺗﺮ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  high-endراﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮآوری ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  IFAﭼﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Doldloدﯾﺪه ﺑﻮدم
ﮐﻪ ﺑﻪ آن » «dodoﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.

تیم باجارین ) (Tim Bajarinکه بهعنوان مشاور صنعتی ،تحلیلگر و آیندهپژوه شناخته میشود،
دانشآموخته رشته کامپیوتر و تکنولوژی مصرفکننده است .آقای باجارین ،رئیس شرکت
»استراتژیهای خلاق« ) ، (Creative Strategiesاز سال  1981در نقش تحلیلگر و مشاور فروشندگان
سختافزار و نرمافزار در این صنعت ،به این شرکت پیوست.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  Dlodloدر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺧﺒﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی » «Glass V1 VRاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ﻧﻮ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ را در ﻏﺮﻓﻪ  Dlodloدر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFAﭼﯿﻦ دﯾﺪم و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر روی ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ روﺑﻪاﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ آﻣﺎده
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ  Dlodloدرﺑﺎره اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورم .ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی  ،VRﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ  Dlodloﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ را
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺧﯿﺮا ً ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ
ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رؤﯾﺎی زاﮐﺮﺑﺮگ را
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻃﺮیﻫﺎی ژﻟﻪای ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺪیﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺒﯿﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﺤﻮلﮐﻨﻨﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ  Dlodloو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮق دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻀﺮات
ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮﻧﺪ.
در ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ  IFAﭼﯿﻨﯽ داﺷﺘﻢ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ارزانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در آﯾﻨﺪه
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

آﯾﻨﺪه ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در دﺳﺘﺎن ﮐﺪام ﻓﻨﺎوری و ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ؟

ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی دﯾﮕﺮان را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ

 ۱۰ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺗﺮ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﻣﺴﺎل ﮔﻮﮔﻞ

آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟

 AMDاوﻟﯿﻦ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی دﻧﯿﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

 GoProدورﺑﻴﻦ ﺟﺪﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و روﺑﺎت ﺗﻮﭘﯽ الﺟﯽ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ
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