ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده؛ اﭘﻞ ﺑﺎ ARKit
ﮔﺎم درﺳﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
اﭘﻞ در ﻣﻮرد واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻣﺼﻤﻢ و ﺟﺪی اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ و
اﻋﻼم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ورژن ﺟﺪﯾﺪ  ،iOSﺗﯿﻢ ﮐﻮک و اﭘﻞ از  ARKitﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺟﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ در ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ARKitﺑﺨﺸﯽ از  iOS 11اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ،ﮐﺮگ ﻓﺪرﯾﮕﯽ ﺣﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ روی اﺳﺘﯿﺞ آن را »ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده

ﺟﻬﺎن« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎزه وارد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺣﺮف ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﭘﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ زﻣﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺮات
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی در ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ،
ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ و ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ  ARKitﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺟﺮای  ARKitﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد ،اﺟﺴﺎم ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽ آورﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
 ARKitﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداری از »ردﯾﺎب ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار«» ،ﺗﺨﻤﯿﻨﮕﺮ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ« و »آﺧﺮﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺲ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﺎزی را ﭘﺪﯾﺪ آورد .اﭘﻞ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ARKit ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎﻧﮕﻮ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﯿﺎی ﻣﺠﺎزی را در
دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﯿﺎی ﻣﺠﺎزی را در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺒﻞ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻠﯽ اﺳﺮار آﻣﯿﺰ را در
اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺣﺘﯽ زودﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮده ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﻣﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻓﺮوش آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده .اﻣﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
 ARKitﻫﻢ ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ  iOS 11در دﺳﺘﺮس آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی
اﭘﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻی ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﭘﻞ در دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ راه ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪه ﺣﻀﻮر ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ،
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را ﺗﻐﺮی اﻧﺪک داده ﺑﻮد .ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده از
ﭘﯿﮑﺎﭼﻮ و ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ARKitاﭘﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ »ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻓﮑﺖ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ« ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ ،ﺣﻖ دارﯾﺪ .ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﻫﺮ دو ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﭼﺴﺒﺪار
ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ در ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺷﯿﺎء ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در دﻧﯿﺎی
واﻗﻌﯽ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﭘﺪﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
»ﻟﻨﺰﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ« اﺳﻨﭙﭽﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﺳﻨﭙﭽﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ  ARKitاﭘﻞ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ را ﺳﺎﺧﺖ،
ﭼﺮا ﻣﺤﺪود ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻓﮑﺖ دورﺑﯿﻦ؟
و اﮔﺮﭼﻪ اﭘﻞ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .درﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن ﻫﺎ و ام ﭘﯽ  3ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ و
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ  ARKitﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺠﯿﮏ ﻟﯿﭗ ﺗﮑﺎن
دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  iOSﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد،
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

