ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﻔﺶ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻔﺶ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در اداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻨﺎر ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺲ راه رﻓﺘﻦ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮردار ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺲ راه رﻓﺘﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی واﻗﻌﯽﺗﺮی ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻏﺮق ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﯾﺴﺮی دﺳﺘﮑﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺣﺲ ﻟﻤﺲ اﺷﯿﺎء را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮدﻣﯿﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺣﺘﯿﺎج دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪی زﯾﺎدی ﺗﺮدﻣﯿﻞﻫﺎی ﯾﺎد
ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی را ﻫﻢ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ
روﻧﺪ.

ﺣﺎل ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮردار ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺣﺲ راه رﻓﺘﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻟﻘﺎ ﮐﺮده و آن ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی ﻧﺒﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺪ در ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد راه ﺑﺮود و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﯿﺎده روی اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﮐﻔﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اول ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ

ﺑﺪون آﻧﮑﻪ او ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﻮد.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻃﺮح »ﭘﯿﺎدهﯾﺮوی ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ« )infinite
 (redirected walkingدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮدﯾﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ،ﮐﻔﺶ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

