اچﺗﯽﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺪﺳﺖ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس را اﻋﻼم ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
اچﺗﯽﺳﯽ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ در آن
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎت و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ از آن را در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاد.

ﻣﺤﺼﻮل اﻋﻼم ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Vive Cosmosﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را دارد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژوﻻر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﺟﺰای آن را آﭘﮕﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ از دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  3.4اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  LCDﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ

ﮐﺪام رزوﻟﻮﺷﻦ  1440در  1700ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ )در ﻣﺠﻤﻮع  2880در  1700ﭘﯿﮑﺴﻞ( دارﻧﺪ .ﻧﺮخ رﻓﺮش
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ  90ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ و زاوﯾﻪ دﯾﺪ  110درﺟﻪ ای را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس ﺑﺎ ﯾﮏ درﮔﺎه

دﯾﺴﭙﻠﯽ ﭘﻮرت  1.2و  USB 3.0ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ راﺑﻂ
واﯾﺮﻟﺲ  WiGigﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺻﻞ ﺷﻮد .واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ وزن ﮐﻤﺘﺮی دارد

اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ واﯾﻮ ﭘﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ روی ﺳﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس ﺗﺎ  6درﺟﻪ آزادی )ﺣﺮﮐﺖ در  6ﺟﻬﺖ( را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ

 6دورﺑﯿﻦ ،ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﺷﺘﺎب و ﯾﮏ ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮐﺎزﻣﻮس ﺑﺮ ﺧﻼف واﯾﻮ اوﻟﯿﻪ و واﯾﻮ ﭘﺮو ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻤﻠﮑﺮد
آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی اچﺗﯽﺳﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺮ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ از ﻫﺪﻓﻮن وﯾﮋه ﺑﺎ ﺻﺪای اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮد.
واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﻫﺪﺳﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دو ﮐﻠﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺟﻮی اﺳﺘﯿﮏ ،ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺮﯾﭗ ،ﯾﮏ
ﺑﺎﻣﭙﺮ و ﯾﮏ ﻣﺎﺷﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد:
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ دارﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از روی دﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژوﻻر ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻫﺪﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮی روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .از اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎد ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﺖ ﻫﺎوس
 SteamVRرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی
ﮐﺎزﻣﻮس را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎژول در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  2020ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  200دﻻر رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش واﯾﻮ ﮐﺎزﻣﻮس ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و از  3اﮐﺘﺒﺮ ) 11ﻣﻬﺮ( رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

