ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮔﻢ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺪون ﺷﮏ؛ ﯾﮑﯽ از داغﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﻨﺎوری؛ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ روی ﺳﺮ
وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﺟﺴﺎم اﯾﻨﺘﺮاﮐﺘﯿﻮ و ﻫﻮﻟﻮﮔﺮامﻫﺎ را وارد ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر در
دﻧﯿﺎ را دارد؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻮم ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺴﺎزد.
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻨﺒﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﺗﺎن را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺧﯿﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن
آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی اﺟﺴﺎم ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی
ﻫﺪﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﺻﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺴﺎم ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده
ﺷﻮﻧﺪ(؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺴﺎم در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻧﯿﺎی ﮐﻼود و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎری
ﭼﺮا ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻋﺎﺷﻖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﻨﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ دارﻧﺪ و اﮔﺮ
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺮود ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺠﺎ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻀﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی  ARﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﻨﺪ" .ﻫﺮ ﺷﺨﺺ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه روی اﺟﺴﺎم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر از

ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ردﯾﺎﺑﯽ اﺟﺴﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش؛ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه در آنﺟﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮده را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺷﯿﺮ از
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن وﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺴﺎم را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد".
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮدی ﺑﻪﻧﺎم "وﯾﻞ" ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺶ را روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺳﭙﺲ "ﻟﯿﺮا" آن را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ وﯾﻞ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺪﺳﺖ  ARﮐﻪ روی ﺳﺮ وی ﻗﺮار دارد ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺮا آن را ﮐﺠﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ذوق زده ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ راﻫﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎ آن روز زﻣﺎن زﯾﺎدی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻧﺎم ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ؛ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﺰاران ﻫﺰار ﭘﺘﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺪه آنﻫﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﮐﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2016ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻪﻗﺪری ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻮد؛ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
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