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واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان و رﺷﺪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻌﺪاد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮه ارزش آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از  4ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  30ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻃﺮح ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺄﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ﺧﻮد در ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻓﻮﻧﯿﮑﺲ وان و
ﻗﺮاردادن آن ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن وارد ﯾﮏ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ و ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود  30ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻗﺮاردادن آن ﺑﺮ روی
ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﺮ روی رﯾﻞ ﺗﺮن ﻫﻮاﯾﯽ! و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ
ﺳﺮ،
ً
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ و ﺑﺪن ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ! اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ی آن ﺷﻤﺎ در
ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی  360درﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در آن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و دو ﺑﻌﺪی ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرت واﻗﻌﯽ
)ﻣﺠﺎزی( ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 200
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺑﺎزی راﯾﮕﺎن و ﺣﺪود  70اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺑﺎزی ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ در درون  DVDﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
ﺑﺮای ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﺳﺖ .دﯾﺪن ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﺪﺳﺖ را روی
ﺳﺮش ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و از دﯾﺪن آن ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوﺳﺖ.
اﻣﯿﺪوارم ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ
»ﺷﻨﯿﺪن ﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪن« در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  99ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻊ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

