ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎرس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ  Oculus VRﺑﺎ رﻗﻢ
ﻧﺠﻮﻣﯽ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺒﺮ دارد .در واﻗﻊ ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ دوﺑﺎره واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،در اﻏﻠﺐ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎرک زوﮐﺮﺑﺮگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪوﻓﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ً اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﯽ ﭘﺮ از داﻧﺶآﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻢ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪای از دﻧﯿﺎ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت رو در رو ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻫﺪﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اوﮐﯿﻮﻟﺲ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 2015ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﻫﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Riftرا ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ
روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارزانﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺧﻸ ﻧﺒﻮد ﻫﺪﺳﺖ  Riftرا ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﮔﻞ ) ،(I/O Googleاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  Cardboardو ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﻫﺪﺳﺖ DIY
 VRرا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ دﻻر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺪل ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻘﺎومﺗﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻫﺪﺳﺖ  VR2GOﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺎرک ﺑﻮﻻس ،ﭘﺮی ﻫﻮﺑﺮﻣﻦ و ﺛﺎی ﻓﺎن در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه Mixed
 Realityدر داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ را ﺑﺎ ﭼﺎپﮔﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻟﻮ ﻧﺪﻫﯿﺪ! ﺑﺮای

ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺪﺳﺖ  VR2GOﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎپﮔﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪه ﭼﺎپﮔﺮﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی را
در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻬﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Shapewaysاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﭼﺎپ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ  3D STLﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺪﺳﺖ  VR2GOﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﺎپﮔﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻪ
راﯾﮕﺎن از وبﺳﺎﯾﺖ  MxR Labدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ از ﭼﺎپﮔﺮ  uPrint SE Plusاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ
و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﺎپ آن در ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻧﯿﺰ  105دﻻر ﺷﺪ uPrint SE .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﯿﻼﻣﻨﺖﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذوب و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻧﺎزل ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﭼﺎپﮔﺮ را دارﻧﺪ ،ﻫﺪﺳﺖ ﻣﺎ را ﭼﺎپ ﮐﺮد.

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﺎپﮔﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﻪﺑﻌﺪی uPrint SE ،در اﻃﺮاف ﺷﯽء در ﺣﺎل ﭼﺎپ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻞﺷﺪﻧﯽ در
ﻣﺤﻠﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی را در ﺷﯽء اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺜﻞ ﭼﺮخدﻧﺪه ﻧﯿﺰ راﺣﺖﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﻋﯿﻨﮏ را در ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ وﯾﮋه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای دو ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺰرگﻧﻤﺎی ﻣﺤﺪب  7Xاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ده دﻻر آنﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺪﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ درون ﺑﺨﺶ ﻣﻘﻌﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺪﺳﺖ وﺟﻮد دارد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺪﺳﺖ  VR2GOﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از  iPhone 4، iPhone 5و اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی آﻧﺪروﯾﯿﺪی در آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 MxRﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﻣﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی
ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آن را از  Google Playﯾﺎ  App Storeدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ و دﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ

ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ،ﻣﺜﻼ ً ﻫﺪﺳﺖ  Hasbro My3Dﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﺳﺖ  VR2GOﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﮐﻠﯿﭗ را روی
اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺪﺳﺖ را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اداﻣﻪ دﻧﯿﺎ را از درﯾﭽﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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