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ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ  HTCﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ،از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  TPCastﺑﺮای
آوردن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ ﺑﻪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  Viveروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ ﻫﺪﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد TPCast .ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه  Vive Xﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزار
ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺰودی راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ،اﻣﺮی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی واﯾﺮﻟﺲ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آداﭘﺘﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES
 ،2017ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  TPCastﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﭘﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﻠﯿﭻ ﻫﺎی راﯾﺞ ﻫﺪﺳﺖ  Viveﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  TPCastدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی  Viveرا ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ آزاداﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪن ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ دور ﭘﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  6000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه،
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دو ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  TPCastﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  249دﻻر در ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر واﯾﺮﻟﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ در واﻗﻊ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﺠﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
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