ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از
ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از آن دﭼﺎر ﺳﺮدرد و ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮای
وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورﻧﺪ.
ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺮد،

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮاﻧﺎن ،روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺷﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ» .ﮔﻮردون وﺗﺰﺷﺘﺎﯾﻦ« ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری و دو ﻧﻮع ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻣﺸﻐﻮل اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺶ روی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  VRﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻮﮐﻮس ﭼﺸﻢ روی ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن
دورﺑﯿﻦ دوﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه از ﻓﻨﺎوری ردﯾﺎﺑﯽ
ﭼﺸﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ،دورﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺮﭼﺸﻤﯽ را
ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ آﺳﺘﯿﮕﻤﺎﺗﯿﺴﻢ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﭼﺎره ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،راﻫﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﮐﺎره و
ﺳﻮدﻣﻨﺪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

