ﭼﯿﭗ  XR1ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ وﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اﻓﺰوده  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﭼﯿﭗ  XR1ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﯿﭗ  XR1ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را ارزان

ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ وﯾﮋه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  845ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﯿﭗ  XR1ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
ﺷﺪه .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺠﺎرب اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﺗﺎ ﺑﺎزی.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭼﯿﭗ  XR1ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  360درﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه .اﯾﻦ
ﭼﯿﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4Kﺑﺎ ﻧﺮخ  60ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﺎرﺑﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺗﺎ  6ﺟﻬﺖ آزادی )ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻦ ،ﭼﭗ ،راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ( را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ورود ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی وﯾﮋه واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی،

ﻫﯿﺠﺎن در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﮔﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﺮی از اﯾﻦ ﭼﯿﭗ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اچ ﺗﯽ ﺳﯽ واﯾﻮ ،ووزﯾﮑﺲ ،ﻣﺘﺎ و
ﭘﯿﮑﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش
ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﭗ  XR1ﮐﻮاﻟﮑﺎم در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﯾﺎ اواﯾﻞ  2019از راه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

