آزﻣﻮﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی

ورزﺷﮕﺎﻫﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ

در ﺳﺎل  ،۱۹۱۱ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺎﻧﺰاس ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﯿﻢ ﮐﺎﻧﺰاس و ﻣﯿﺰوری را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪهای در زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﯿﺠﺎن
ﮔﺰارش ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ورزﺷﯽ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺰارش زﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﮐﺴﯽ در
ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ از رادﯾﻮﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻟﯿﻦ در  ۱۹۳۶اوﻟﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ورزﺷﯽ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »اﻟﻤﭙﯿﮏ واﻗﻌﯽ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺠﺎزی« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  HDﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
زﻧﺪه را وارد دوران ﺗﺎزهای ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
»ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻟﻤﭙﯿﮏ  2016رﯾﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران دﻧﯿﺎ در ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ را ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎزهای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ :واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی «.ﻣﺎرک ﻣﺘﯿﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻫﻢزﻣﺎن
ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ  NBCﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۲۰۱۶رﯾﻮ در ﺑﺮزﯾﻞ اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ
ورزﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻗﺪرت ورزﺷﮑﺎران را ﺑﺮای اﻟﻤﭙﯿﮏ  2016رﯾﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؟
دوﭘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﺠﺎزی
ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و راﯾﺎﻧﻪای اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﻫﻪ ﻧﻮد و آرزوی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ و
ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﯾﮏ
ﻗﺪم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ رؤﯾﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  Oculus Riftو ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی وﯾﮋه
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  ،HTCاﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دورﺑﯿﻦﻫﺎی
 ۳۶۰درﺟﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺼﺮی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۸۵ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺘﻮای ورزﺷﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ،دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﺷﻨﺎ ،واﻟﯿﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ،
ﺑﻮﮐﺲ و ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن اﻟﻤﭙﯿﮏ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪه از آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ دوش
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی وﯾﮋه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮی زﻧﺪهای در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ از
ﭘﯿﺶ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻤﺎﺷﺎی زﻧﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺬاب اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺼﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

شکل  :1هدست مخصوص
سامسونگ که با حمایت
و فناوری Oculus Rift
ساخته شده است

در اﺑﺘﺪا ،ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در
دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،وﻗﺘﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ از ﺳﺮﯾﺎﻟﺸﺎن را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای« ) (In-App Purchaseآﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺑﺎزی ﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای راﯾﮕﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎ وارد دﻧﯿﺎی

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺷﻮﻧﺪ و رؤﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و ﺷﮑﻞ دادن ﯾﮏ ﻣﺪل
ﮐﺴﺐوﮐﺎر و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ورزش و ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﺳﻮت آﻏﺎز؟
ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮی و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺛﺎﺑﺖ و روﺑﻪرﺷﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوژه  Oculus Riftدر اﺑﺘﺪای راه ﺧﻮد ﺑﻮد ،دو ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری آﯾﻨﺪه
روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﻧﯿﺎی
ﺑﺎزی ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﺪﺳﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓHTC ،
و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ارزش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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واقعیت مجازی

ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ارزاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﺪﺳﺖ  ۴۰۰دﻻری ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ 4اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭘﻮﺷﺶ اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﮔﻠﮑﺴﯽ« ) (Galaxyﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی اﻧﺤﺼﺎری ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ
ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهای اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزیای اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎزی ﺟﺬاﺑﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ رﯾﻮ در ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ در
اﻧﺘﻈﺎر اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ وارد دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ روی ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺑﺎزی را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮﺑﯽ را ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﭘﻮل ﺣﺮف اول را ﺧﻮاﻫﺪ زد.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﻮآوراﻧﻪﻫﺎ

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮآور ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ۲۰۱۶

دوﭘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  XPTﻫﯿﺘﺮا در دﻫﮑﺪه اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ  ۲۰۱۶ﺛﺒﺖ ﺷﺪ!

ﺷﻨﺎﮔﺮان اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  GIFﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ

از ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ درسﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
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