ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

 HoloLensﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آن در ﭼﯿﺴﺖ؟

آﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺼﺮ "ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﻓﻀﺎ" و "ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ" ﺑﺒﺮد؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ HoloLens .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺮاق ﺑﺎ ﻟﻨﺰ
ﺷﻔﺎف اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ
اﺷﯿﺎء ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻨﺎور در ﻫﻮا ،ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی روی دﯾﻮار و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 HoloLensﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺮاق ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪهای ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ اﺷﯿﺎء ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻨﺎور در ﻫﻮا ،ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی روی دﯾﻮار و
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ
ﻓﻨﺎوری زﻣﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺑﺮدن ﻣﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را داده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  5ﺗﺎ  10ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺎﻟﯿﻮود اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را )ﻻاﻗﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی آن( در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
در ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺰارش اﻗﻠﯿﺖ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﺎم ﮐﺮوز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ از ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺷﻔﺎف ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﭘﻞ آیﻓﻮن را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﯿﻨﮑﺖ
را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮد را در ﻓﻀﺎ رﺻﺪ ﻣﯽﮐﺮد و دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻓﯿﻠﻢ ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﻓﻀﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ از ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﻧﺮژی و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺑﺼﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺣﺲ و ﻟﻤﺲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﯿﺎل ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 HoloLensﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
در واﻗﻊ  HoloLensﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﯿﻨﮏ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﻋﯿﻨﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،از دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ
ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زده اﯾﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ از  HoloLensﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد  HoloLensﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪﻓﺶ آوردن ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ  HoloLensرا ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﻮار ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ را ردﮔﯿﺮی
ﮐﺮده ،ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارد و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ )دردﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ( آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ را ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ را ردﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن
اﻧﮕﺸﺖ در ﻫﻮا وﺟﻮد دارد(
ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ  HoloLensﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ.اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه از ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﯾﮏ اﺗﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای رﻧﮕﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﯽﺳﺎزد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دورﺑﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺗﻔﺎق را ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ HoloLens
ﺟﺎی ﻣﯿﺰﻫﺎ ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را
ﺑﻪ روی )ﯾﺎ ﺣﺘﯽ داﺧﻞ( آنﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ )ﯾﮏ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻣﺠﺎزی روی ﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﻮراخ
داﺧﻞ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﺑﺎ ﭼﺖ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان  HoloLensﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  HoloLensﺑﺮای ﭼﺖ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻟﻮازم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ  HoloLensدﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻤﺎن
ﺷﻤﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ و راﻫﻨﻤﺎ و ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺪام
اﺑﺰار را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﻘﺪر راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﻞﻫﺎی
ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه را از راه دور ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺠﺮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.

ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ Rift
 Oculus Riftﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻪ ﻧﺎم ) Oculus VRﮐﻪ
در ﻣﺎرس  2014ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺪﺳﺖ  Riftﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را درﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد.

از راه دور ﻫﺪﺳﺖ  Oculusﮐﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ  HoloLensﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ اﺑﺰار ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ روی ﺳﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ  Oculusﻣﺎ را در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﻮﻃﻪور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.ﻫﺪﺳﺖ  Riftﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ روی ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﻔﯿﻨﻪ
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﻀﺎ وارد دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺪهاﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ  Oculusﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽﺗﺮی ﻣﺜﻞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی زﻧﺪه ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺘﺎب ﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺪف  Oculusاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺲ "ﺣﻀﻮر" ﻧﺎم دارد ،ﯾﮏ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﮐﻪ  HoloLensﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ  Oculusﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﻫﺪﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Project Morpheusاﺳﺖ .ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺷﻮار اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﯾﮑﺴﺎن
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد روش
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﺻﻔﺤﺎتﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﯿﺸﻪای ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ روش
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ  ،Oculusﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ
و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮔﺠﺖﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺎﯾﯽ زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
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