ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﻫﺪﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده

ﭘﯿﺶﺗﺎزان ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺎزی

اچﺗﯽﺳﯽ واﯾﻮ ) ،(HTC VIVEاوﮐﯿﻮﻟﺲ رﯾﻔﺖ ) ،(OCULUS RIFTﻣﻮرﻓﻮس ) (MORPHEUSﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ و ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی  GEARوارد آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮدی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻧﺪارد .در اداﻣﻪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎزهواردﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در آﺳﻤﺎن ﺷﯿﺮﺟﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺷﯿﺮﺟﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ آرام روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ و از درﯾﭽﻪ اوﮐﯿﻮﻟﺲ رﯾﻔﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ روی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﯽﺷﮏ ﺷﻤﺎ را وارد دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ  360درﺟﻪ و
ﺻﺪاﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﮐﻪ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ را اﺣﺎﻃﻪ و ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮواز در ﻣﯿﺎن
ﻻﯾﻪﻫﺎی اﻧﺒﻮه اﺑﺮ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن روی ﻫﻢ ﻣﯽﻏﻠﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎور ﺷﺪن در آﺳﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری آنﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻫﻤﻮاره ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻫﺪﺳﺖ را از روی ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻐﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﻤﺎ در اﺗﺎق ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ روی ﯾﮏ ﻓﺮش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﻣﻐﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮوازی را ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﻫﺎی ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﭘﺮدازش ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺲ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﻨﺎور آنﭼﻨﺎن
ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ و
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻐﺰ او اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را )ﻫﺮﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ( ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ Oculus Rift DK1 .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﺪﺳﺖ اوﮐﯿﻮﻟﺲ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺲﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎب ﺳﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ در زﻣﺎن ﺑﺎزی آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪا ً در  Oculus Rift DK2ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی ﺑﺎ  Oculus Rift DK2و ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪﻧﺎم  Samsung Gearﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی دﯾﺪهاﯾﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی
ﺳﻪﺑﻌﺪی آنﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی دوﺑﻌﺪی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻣﺎ درﺑﺎره ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ

ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﻓﺮدی ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﮕﻮﯾﺪ» :آه ﺧﺪای ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ!« زﯾﺮا اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
اﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﺮﺻﻪای ﺟﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ را ﻣﺒﻬﻮت ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻏﻠﺐ ﺑﺎزیﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﺻﻮﻻ ً آنﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزی آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎری ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺜﺎلﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮوژه  Natalﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﯿﻨﮑﺖ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ درﺑﺎره ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزیﮐﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﻣﻌﺘﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﺎ ً ﺑﻬﺒﻮدی ﺷﮕﺮﻓﯽ را در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و اﺣﺴﺎس و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر
در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﺑﻪ وی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Activision، Ubisoftﯾﺎ  EAﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی در ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻓﻨﺎوری
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺷﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از روشﻫﺎی
ﻣﺮﺳﻮم و ﺳﺎده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺣﺪود ﻫﺠﺪه ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  nDreamsﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺪی ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم  PlayStation Homeداﺷﺖ و ﺗﻼشﻫﺎی
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺻﻮرت داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راه را ﺑﺮای اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﻤﻮاره ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ اﻟﻮاﻧﺎی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  ،nDreamsدرﺑﺎره ﻧﻮع ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ اول ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ در ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻇﺮﻓﯿﺖ اراﺋﻪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺬابﺗﺮ از اﯾﻦ ژاﻧﺮﻫﺎ را دارد«.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ژاﻧﺮ ﺟﺪﯾﺪی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن از آن ﺑﻪﻧﺎم  Diorama Gamesﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ژاﻧﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن
دﻫﯿﺪ ،ﺑﺮای دﯾﺪن اﺟﺴﺎم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ از ﻧﻤﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ واﻗﻌﺎ ً ﺷﮕﻔﺖآور ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرا و ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ .ﻫﺪﺳﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم  Gear VRﮐﻪ
در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اس  6اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اوﮐﯿﻮﻟﺲ رﯾﻔﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﻧﮕﺎه
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﺻﻮﻻ ً ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﭘﺲ آن ﺑﺮآﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  Gear VRﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ  Gear VRﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﺖ.
آنﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
درﺑﺎره  ،Gear VRﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎره اوﮐﯿﻮﻟﺲ ،ﻣﻮرﻓﻮس و واﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ را آﺳﺎنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻗﺪرت وارد ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ و واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻮرﻓﻮس ﺑﺎ  PS4اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ از ﻓﺮوش ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی دارد .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ﭘﯽﺳﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺻﻨﻌﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ در راه
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ .ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﻀﻮر
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺑﺎزار و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﻨﺎوری و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی ارزانﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﯿﺮ

ﻣﺰاﯾﺎ
• اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ  379ﮔﺮﻣﯽ را روی ﺳﺮ ﺧﻮد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﯾﺐ
• زاوﯾﻪ دﯾﺪ  96درﺟﻪای آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ را از دﯾﺪن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮرﻓﻮس ﺳﻮﻧﯽ

ﻣﺰاﯾﺎ
• ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﯾﻊ دارد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل PS4
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﻣﻮرﻓﻮس را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ روﻣﯿﺰی و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺗﺮﮐﯿﺐ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ  DualShock 4و اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  PlayStation Cameraﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس ،ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ و ﭘﯽﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

اوﮐﯿﻮﻟﺲ رﯾﻔﺖ ﻓﯿﺲﺑﻮک

ﻣﺰاﯾﺎ

• ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه روی ﮐﺪام ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺨﺼﺺ دارﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ
 DK2ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
• اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪﻧﺎم  Oculus Shareدارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه آن
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﺎر ﺑﺎ آن و ﺑﺎزیﻫﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺮدم ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد
را در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ
• ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﯽﺳﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اچﺗﯽﺳﯽ واﯾﻮ اﺳﺘﯿﻢ

ﻣﺰاﯾﺎ
• ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
روی اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ  Lighthouse Broadcastingﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ
• ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ ﻧﺪارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ
ﻫﺪﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﮔﺮان ﺑﻮدن آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺷﻮد.

ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﻣﺰاﯾﺎ
• ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺷﯿﺸﻪای آن اﺟﺴﺎم و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﺣﺪی ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻤﺎم اﺟﺴﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ
• واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻫﻢ اﯾﺮاداﺗﯽ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ آنﮐﻪ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺑﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪﺳﺖ ﻧﺪارد و در ﮐﺎر
ﺑﺎ ﻫﺪﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻧﻮر
ﻣﺤﯿﻂ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 18ﻣﺮداد 1394
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