اﯾﻨﺘﻞ از  Project Alloyﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ:
ﻫﺪﺳﺖ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اﻓﺰوده -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
اﯾﻨﺘﻞ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از »ﭘﺮوژه آﻟﯿﺎژ« ) (Project Alloyﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل آن ،ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ  RealSenseﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ.

ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺮوژه  ،Alloyﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻗﺪرت راﯾﺎﻧﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﭼﯿﭗ ﻫﺎی

ﭘﺮدازﺷﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺑﺎﺗﺮی درون آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﻞ ،آﻗﺎی »ﺑﺮاﯾﺎن ﮐﺮاﻧﯿﭻ« ) (Brian Krzanichدر روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ اﻣﺮوز

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ  Alloyﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردن »واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ« را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ اﺳﮑﻨﺎس در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﻫﻤﭽﻮن وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺮاش
ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺑﻼک ﻣﺠﺎزی ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه و وﻋﺪه ای ﮐﺎﻣﻞ از »واﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ« ﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ  Alloyاز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻃﺮاف ﺧﻮد
ﺷﻮد«.
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی
ﮐﺎﻣﻞ آن از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮدازش ﻫﺎ روی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  RealSenseﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﺮوژه اﻟﻮی ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻫﺪﺳﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اﻓﺰوده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺪﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت
دﺳﺖ را ﭘﺎﯾﺶ و درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻨﺘﻞ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻫﺪﺳﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺷﺎره اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ و ﻧﻮع آن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﺳﺖ
ﺧﻮد ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﺠﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻧﯿﺰ زﯾﺎد از ﻧﺎم »واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ »ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ« در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﻨﺪوز در
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،آﻗﺎی »ﺗﺮی ﻣﯿﺮﺳﻮن« ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ و در ﻣﻮرد اﻓﺰوده ﺷﺪن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰و ﭼﯿﭗ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﮔﻔﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

