ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ ﻓﺎش ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
آﮐﯿﻠﺲ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  E3آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ژوﺋﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی را در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران و ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ در اﻋﻤﺎق ﮐﺪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ آﮐﯿﻠﺲ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ،ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ ،ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ،ﯾﮏ » «vrOSو اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ی دﯾﻮاﯾﺲ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﯾﻤﻮت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﺳﺘﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﮐﯿﻠﺲ
ﺑﻪ ﻧﺎم  ،Palmer Luckeyﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮاﯾﺮ ،واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺪﺳﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 Luckeyدر وب ﺳﺎﯾﺖ  Redditﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ از
آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .از دﯾﺪﻧﺸﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« .

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﯾﺪه اﯾﻢ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺎش ﺷﺪه وﺟﻮد دارد؛ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺎش
ﺷﺪه ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ  Riftدﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ ی رو ﺑﻪ ﭘﺎﻨﺶ ،اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ دورﺑﯿﻦ ،در اﺻﻞ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﺴﻮر در ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف آﮐﯿﻠﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪار ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ

ﻫﺪﺳﺖ  Riftﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ آن را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ۱۵۰۰
دﻻری را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

