اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ
 ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آذر ۱۳۹۶
ﻣﯽرﺳﺪ »اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ« ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ٰ
اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﺷﻤﺎرهی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ
ﺗﻮﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻮده ،ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

او ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺎن ﮐﺎرﻣﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﮐﯿﻠﺲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ و اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺎن
ﮐﺎرﻣﮏ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﮐﯿﻠﺲ ) Oculusﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪی ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﻮزه (VR
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ اﻣﺎ از ﺑﺨﺖ ﺑﺪش ﺗﻮﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎرهی ﺷﺨﺼﯽ وی را ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎک ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﺪهی ﮐﺜﯿﺮی از
 ۱۶.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺑﺸﻮﻧﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﺖ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ؛ »ﮐﺎرﻣﮏ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ وﻗﺖ داری؟ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﻪ
……!«

ﺟﺎن ﮐﺎرﻣﮏ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎزیﻫﺎی  DOOMو  QUAKEاﺳﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ »ﺟﺎن ﮐﺎرﻣﮏ« آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ او در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای،
ﯾﮏ اﺳﻄﻮره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .وی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﮐﯿﻠﺲ ) (Oculusو ﺻﻨﻌﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
) (VRﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺷﺮﮐﺖ  id Softwareﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ
ﻫﻤﭽﻮن  DOOMو  QUAKEرا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ آﮐﯿﻠﺲ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ﺑﺎزﻫﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪای ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ روی
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او
در  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻮزهی ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺎده ﺟﺰﺋﯽ را
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻼﺳﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎن ﮐﺎرﻣﮏ ﺑﻮده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ آﯾﺎ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﺎرﻣﮏ ،او را از ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻌﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال
ً
ﺑﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهای ﻧﺒﺎﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

