اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﯾﻨﺘﻞ در
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ - ۲۰۲۰
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ و در

ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آن
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی اﻓﺰوده ،اﺳﺎﻣﯽ و ﺳﺮﻋﺖ دوﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻧﻮﻋﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ
رﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دوﻧﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺮ را
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮی

زﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

اﯾﻨﺘﻞ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ) 3DATﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ورزﺷﮑﺎران( ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده و اﻋﻼم

ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﻧﯽ« ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دارای اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

زﻧﺪه آن را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 Yiannis Exarchosﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻧﺎل اﻟﻤﭙﯿﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ درک
ﺑﻬﺘﺮی از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک »ﻓﺮم و ﺣﺮﮐﺖ
ورزﺷﮑﺎران« را ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺗﺎزه ای از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ را ﭘﯿﺶ روی
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻨﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﻮﺷﺶ
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۳۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ و
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۲۰۲۰ﻫﻢ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده آن ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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