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ترین ابزارهای ورود به جهان متاورس است. باتوجه به تعاریف متفاوتی که از متاورس وجود  عینک هوشمند، یکی از اصلی

توافق نظر   این نکته  بر سرِ  بود.  دارد، حداقل  آینده خواهد  اینترنت  به  برای رسیدن  آزمایشی  وجود دارد که متاورس 

آورد؛ های موجود فراهم میهای اجتماعی« تواناتر از رسانهدوبُعدی امروزی و »رسانه  گیرتر از شبکهای همهمتاورس شبکه

کند، تا بدون  هایی دیجیتالی مییتو آن راهیست به اینترنت آینده. این شبکه با کمک عینک هوشمند افراد را وارد واقع

 .های دنیای فیزیکی، به کار، بازی و زندگی بپردازندتوجه به مرزهای جغرافیایی و سایر محدودیت

برانگیز و البته مبهم این پلتفرم است. مارک زاکربرگ نام شرکتش را به های بحثشیوه تعامل با متاورس یکی از جنبه

های جدیدش را هرچه بیشتر نشان دهد. زاکربرگ سرمایه زیادی برای طراحی و ساخت یده »متا« تغییر داد، تا اهمیت ا

ها برای او سود  های واقعیت مجازی اختصاص داده است، چون بر این باور است که این دستگاهعینک هوشمند و هدست

ر است کلید ورود او به امپراطوری  فراوانی که برای اینترنت آینده خرج کرده، قرا  و پول زیادی خواهند داشت و سرمایه

پلتفرمجهانی مسئولین  همچون  متخصصان،  از  دیگر  برخی  دیگر،  سوی  از  باشد.  محبوباش   و Sandbox های 

Roblox های همراه هنوز ظرفیت باالیی برای  های امروزی و گوشیهای مسطح مثل رایانه، بر این باورند که دستگاه

کنند و دیگر ها استفاده میها، این است که تقریباً تمام مردم از آنآن  ترین مزیت زرگ پیشرفت و کاربرد بهتر دارند و ب

 .قیمت نخواهد بودافزارهای جدید و گراننیازی به خرید سخت

های هوشمند، متمرکز بر فناوری »واقعیت افزوده« است. واقعیت های واقعیت مجازی و گوشی سوم، بعد از هدست گزینه

بر خ بهافزوده،  را  کاربران  تصاویر گرافیکی غرق میالف واقعیت مجازی که  تصاویر و نشانهصورت کامل در  های  کند، 

 .کنددیجیتال را با کمک ابزاری مانند عینک هوشمند، بر روی تصاویر حقیقی جهان پیرامون ما اضافه می

گوشی روی  افزوده،  میواقعیت  کار  نیز  همراه  پوکمانهای  بازی  ککند؛  از  فیلترهای   «نینتندو» مپانیگو  یا  و 

زودی  های این فناوری هستند. انواع هدست و عینک هوشمند نیز بهاز جمله نمونه کاربرد چت اسنپ و اینستاگرام شماربی
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های متاورس و اینترنت  کنند، تا فناوریهای واقعیت افزوده مجهز خواهند شد. بازیگران این صنعت تالش میبه فناوری

 .کنندگان قرار دهندسرعت در دسترس مصرفهآینده را ب

 کند؟چرا متاورس از واقعیت افزوده استفاده می 

واقعیت افزوده نقش بسیار پررنگی در متاورس ایفا خواهد کرد، چون اصل زیربنایی این پلتفرم، از بین بردن مرز بین  

آینده در  است.  مجازی  و  واقعیت  نهدنیای  از  چندانای  سهمحیطدور  همههای  ارتباطات بُعدی  و  کار  بازی،  برای  گیر 

اجتماعی استفاده خواهیم کرد؛ اما وقتی این زمان فرا برسد، پوشیدن دائمی یک هدست سنگین، محبوب و کاربردی  

 .نخواهد بود

از اینترنت آینده  آورند، تا همزمان که  واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی با کمک عینک هوشمند، این امکان را فراهم می

 .کنیم، ارتباط خود با دنیای واقعی را نیز حفظ کنیماستفاده می

بر همکارانی که در اتاق جلسه حضور فیزیکی دارند، با همکاران دورکار نیز تعامل خواهیم  برای مثال، در محیط کار، عالوه

کرد. در حال حاضر، راهکارهای مبتنی بر  ها را با کمک عینک هوشمند در واقعیت افزوده، مشاهده خواهیم  داشت و آن

در متاورس، تمام  Horizon Workrooms شوند، همچونهای کاری استفاده میواقعیت مجازی که برای محیط

گیرد، حتی اگر در یک اتاق کنار هم نشسته باشند. تعامل فیزیکی با حاضران در  حاضران در جلسه را دورکار در نظر می

گذ کنار  مستلزم  هدست جلسه،  بهاشتن  هوشمند  عینک  مانند  افزوده،  واقعیت  ابزار  است.  مجازی  واقعیت  و  ای  گونه ها 

 .شوند، تا مرز بین دنیای واقعی و مجازی را از میان بردارندطراحی می
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مدنظرش  که اجناس فروشگاه  تواند بعد از اینبه عنوان مثال، برای »خریدِ مبتنی بر واقعیت مجازی« در متاورس، کاربر می

  تواند با عینک ها را به تن کند. در این میان، دوستش هم میوجو کرد، حضوری به آن فروشگاه برود و لباسرا جست

 .مخصوصش از خانه او را همراهی کند، طوری که انگار در فروشگاه حضور دارد

اند.  تأثیر قرار دادهای را هم تحتانههای رایدهند که واقعیت افزوده، زمینه بازیگو نشان میهایی همچون پوکمانبازی

اند، باهم به دهد دنیایی را که ساختهها به کاربران اجازه میهای متاورسی، همچون ادغام اجتماعی، در بازیادغام مؤلفه

 .سابقه از بازی خود داشته باشندای بیترتیب، تجربهایناشتراک بگذارند و به

 ی متاورس و اینترنت آیندهمناسب برا عینک هوشمند یک گزینه

اینترنت آینده است و می های متاورس را  تواند ایدهبسیاری بر این باورند که عینک هوشمند بهترین ابزار برای کاربرانِ 

گیر پیشرفته،  های همه، سازنده نوعی عینک هوشمند و عینک Virtue گذار استارتاپپدیدار کند. دیوید جیانگ، بنیان

اند. وی معتقد است طی گام بعدی از جریان رسیدن به اینترنت ی بوده، که عینک گوگل را امتحان کردهاز اولین افراد

های همراه شود که در حال حاضر با گوشیها برای دسترسی به متاورس و انجام کارهایی استفاده میآینده، از عینک

ها هم رخ داده است. به  ها و دستگاهیر فناوریشوند؛ این جریان یک روند پیشرفت طبیعی است که برای ساانجام می

های آفتابی شروع  های غیرمتحرک مثل ساعتتوان به ساعت اشاره کرد که روند پیشرفتش از دستگاهعنوان مثال، می

 .های مچی پوشیدنی تبدیل شده استهای مکانیکی سنگین و بزرگ، و اکنون به ساعتشد و سپس به ساعت
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های کامپیوتری گردد. دستگاهوقت به عقب برنمی دهد: »این جریان عینک هوشمند و اینترنت آینده، هیچمیوی ادامه  

های پوشیدنی مثل عینک  های همراه، دستگاههای غیرمتحرک به متحرک تبدیل شدند و بعد به مرحله گوشیاز سیستم

 «.هوشمند و اینترنت آینده رسیدند

 

دهند گرها اجازه میداند که به توسعههای ساختاری میی باریک سرپوش را از جمله طراحیهاها و دستگاهجیانگ عینک

های همراه متحول  بار با معرفی گوشیهای رابط کاربری، که یکترتیب، دستگاهاینپتانسیل نهان متاورس را آزاد کنند. به

پذیر کردند و به  فزارهای نسل دوم اینترنت را امکاناهای هوشمند انتشار نرمشدند، بار دیگر زیرورو خواهند شد. گوشی

ارتباط برقرار کنند. همان باهم  های  طور که بدون گوشیکاربران اجازه دادند، تا محتوای خود را بارگذاری و مستقیماً 

نرم نمیهوشمند،  اینستاگرام  همچون  اینافزارهایی  تا  شوندتوانستند  ادغام  افراد  روزمره  زندگی  در  عینکاندازه  های  ، 

های متاورس و نسل سوم اینترنت یا اینترنت آینده در فناوری  کنندهواقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی نیز نقشی تعیین

 .ایفا خواهند کرد

 اینترنت آینده چگونه خواهد بود؟

های ی است که گوشیچه در مورد اینترنت آینده، نسل سوم وب و عینک هوشمند، گفته شد، به این معنآیا با توجه به آن

ها را محقق کند، کاربران ترجیح بینیشوند؟ احتمالش وجود دارد! اگر متاورس بخواهد پیشهوشمند از دور خارج می 

گیرد. واقعیت افزوده  دهند از طریق صفحات کوچکی با این پلتفرم ارتباط برقرار کنند که به راحتی در جیب جای میمی

از دنیای واقعی قرار میاً روی چشماطالعات مورد نیاز را مستقیم نگاه خودرو  دهد؛ بنابراین، برای مثال، با یکاندازِ ما 

چه منظور از قلمروی دیجیتال استفاده   که بهاش باقی مانده است. فارغ از اینتواند به ما بگوید که چقدر از شارژ باتریمی
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کند. محصوالتی همچون ین دنیا و مصرف اطالعات ایفا میکنیم، شکل دستگاه رابط نقش بسیار مهمی در تعامل با امی

ها های آندلیل پیشرفتهمینعینک هوشمند زمانی تولید شدند که کاربرد ارزشمندی برایشان وجود نداشته اشت، به

 . روی اینترنت آینده را تغییر خواهد داد ِحال، پیشرفت سریع متاورس مسیرِ پیشرسند؛ با ایننظر میکاذب به 

 

 

 و یمنبع:هوش
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