ﻫﺸﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )(3

آﮐﯿﻮﻟﻮس رﯾﻔﺖ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ »ﻣﺮد ﭼﻤﻦزن« در ﺳﺎل  1992اﮐﺮان ﺷﺪ ،ﭘﺎﻟﻤﺮ ﻻﮐﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮردن در دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺬر واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ذﻫﻦ او ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .او
روﯾﺎی اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻮاﻟﻢ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه را در ﺳﺮ ﭘﺮوراﻧﺪ؛ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ روی ﺳﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ او ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺎزد .ﻻﮐﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﭘﺮوژه ﺧﻮد را در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ در
ﮔﺎراژ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﺟﻮان  21ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار  Oculus VRاﺳﺖ؛ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ  Riftﻗﺮار دارد .رﯾﻔﺖ ﯾﮏ
ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل
ﺟﺎری ،ﻓﯿﺲﺑﻮک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
آﮐﯿﻮﻟﻮس ویآر ﻫﻢاﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد؛ ﺑﯿﺶ از  91ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﺷﺪه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران،
ﻫﻮاداران ﻣﺘﻌﺼﺐ و اﻋﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎن ﮐﺎرﻣﮏ ،راﻫﺒﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺎﻧﻨﺪ دوم Quake ،و رﯾﺞ .اﻣﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ارزان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺣﻮزه ﺗﻠﻪﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽﺗﺮی از
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ رﯾﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎن اﮐﺮان »ﻣﺮد ﭼﻤﻦزن« ﻧﻮﻋﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺎده وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری آنﻗﺪر
ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻻﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎت ارزانﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ دﻧﯿﺎﻫﺎی روﺷﻦ و واﺿﺤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮﺗﺮ از ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺎمدﺳﺘﺎﻧﻪای از آب درﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ در ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻔﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ درون اﯾﻦ دﻧﯿﺎﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﯽدرﻧﮓ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻠﯽ ﻣﺠﺎزی را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺮ را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود در دﻧﯿﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً در ﻣﯿﺎﻧﻪ آن دﻧﯿﺎ
ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زﯾﺎد ﺣﻮزه ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺸﻨﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﮐﯿﻮﻟﻮس ویآر در آﮔﻮﺳﺖ
 2012ﻣﺒﻠﻎ  250ﻫﺰار دﻻر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎز در ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﺳﯿﺪ .ﻣﺒﻠﻎ
ﺟﻤﻊﺷﺪه در ﻋﺮض دو روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ.

ﻻﮐﯽ در ﻣﺎه ﻣﺎرس  2013ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪای از رﯾﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  300دﻻر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﺮد
و ﺳﺨﺖاﻓﺰار آن ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل  2015ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶ از  1920×1080ﭘﯿﮑﺴﻞ را دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای ﻓﻘﻂ اﯾﻦ

اواﺧﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻮزهای
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ دورﺣﻀﻮری ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،آﻣﻮزش
واﮐﻨﺶ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و درﻣﺎن ﻓﻮﺑﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻨﺎوری ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎلﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺮﺗﺐ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،وﻗﺘﯽ ﺟﺎرون ﻟﻨﯽﯾﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﺑﺎ ﻧﺎم  VPL Researchﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺎدی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮان ﺑﻮد )ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ﮐﻪ روی ﺳﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺻﺪ ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺖ(.
دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺠﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺪ Virtual Boy .ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزی رده
ﭘﺎﯾﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو در اواﺳﻂ دﻫﻪ  1990ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزی
ﻣﺪاوم ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺣﺲ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻟﻨﯽﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی را در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.

اﻣﺮوزه اوﺿﺎع ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آزﻣﺎﯾﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﮐﯿﻮﻟﻮس رﯾﻔﺖ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
اﻣﺮوزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺟﺬاب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﯿﺞﺗﺮی از دﻧﯿﺎﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ؛ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪﺷﺪت واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺎشﮔﻮﻧﻪﺗﺮ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﮐﯿﻮﻟﻮس را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از رﯾﻔﺖ ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن  PS4از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ  Mars Roverاز ﻣﺮﯾﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
از اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﺴﺎزد .ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﯿﻖ

اﺗﺎقﻫﺎی ﻫﺘﻞ ﻗﺒﻞ از رزرو اﺳﺖ.
دﺳﺘﺎورد
ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻤﻮﻣﯽ ارزانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
راﺑﻂﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ
آﮐﯿﻮﻟﻮس ویآر
ﺳﻮﻧﯽ
وﯾﻮزﯾﮑﺲ
انوﯾﺪﯾﺎ
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