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در مگيــت شــاره بيســت بــا تعريــف كلــی و 

ــديم و  ــنا ش ــوژی VR آش ــی تكنول ــرد و كاراي كارب

ديديــم ايــن تكنولــوژی چــه قابليــت و ويژگی هايی 

ــد.  ــك كن ــا كم ــه م ــد ب ــه مي توان دارد و چگون

در ايــن رسی از مگيــت قــرار اســت بــه ديگــر 

بپردازيــم. دنيــای واقعيــت مجــازی  جنبه هــای 

مغز شام در یک دنیای مجازی :

ــا حــواس  ــاوری هــای واقعیــت مجــازی )VR( ب فن

مــا بــازی مــی کننــد تــا مــا را بــه هــر دنیایــی کــه 

تصــور کنیــم منتقــل کنیــم.

چگونــه محیــط VR مغــز شــا را متقاعــد مــی کند 

تــا شــا را بــه ایــن مــکان هــای مختلــف برســاند؟ 

مغــز شــا ، بــه نوبه خــود ، هنــگام کاوش در دنیای 

مجــازی ، چگونــه واکنــش نشــان مــی دهــد؟

مغــز شــا بــر اســاس تجربیــات گذشــته شــا 

ــه تفســیرکننده ی  ــد ک ــی کن ــاد م ــی«  ایج »قوانین

جهــان اســت. بــه عنــوان مثــال ، آســان بــه شــا 

مــی گویــد کــه کــدام طــرف بــاال اســت. ســایه هــا 

ــد.  ــور از کجــا مــی آی ــه ن ــد ک ــه شــا مــی گوین ب

ــه  ــد ک ــی گوی ــا م ــه ش ــا ب ــبی چیزه ــدازه نس ان

ــز  ــه مغ ــن ب ــن قوانی ــت. ای ــر اس ــک دورت ــدام ی ک

ــد. ــل کن ــر عم ــا کارآمدت ــد ت ــی کن ــک م ــا کم ش

ــی  ــتفاده م ــن اس ــن قوانی ــدگان از ای ــعه دهن توس

دنیــای مجــازی  در  کننــد  مــی  کننــد و ســعی 

اطالعــات مشــابهی را بــرای مغــز شــا فراهــم 

کننــد. گاهــی اوقــات ، وقتــی نشــانه هــای مجــازی 

ــدارد ،  ــا انتظــارات مغــز شــا مطابقــت ن ــالً ب کام

مــی توانیــد احســاس بــی حالــی یــا حالــت تهــوع 

کنیــد. از آنجــا کــه مغــز انســان بســیار پیچیــده تــر 

از پیرشفتــه تریــن رایانــه اســت ، دانشــمندان هنــوز 

در تالشــند بفهمنــد کــدام نشــانه هــا بــرای اولویــت 

ــن نشــانه هــا هســتند. ــدی در مهمرتی بن

واقعیــت مجــازی ارائــه رابــط کاربــری بــه صــورت 

ســه بعــدی اســت. در حالــی کــه مانیتورهــا و 

ــه  ــه س ــک تجرب ــط ی ــون فق ــای تلویزی ــه ه صفح

بعــدی محــدود را امــکان پذیر مــی کننــد ، واقعیت 

مجــازی مــی توانــد یــک تجربــه 360 درجــه باشــد 

ــط  ــده توس ــد ش ــای تولی ــک ه ــه گرافی ــی ک ، جای

ــک  ــت کم ــرت واقعی ــه بیش ــق هرچ ــه خل ــه ب رایان
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ــد. مــی کنن

واقعیت مجازی چند حسی :

ــز  ــد ، مغ ــی کنی ــت م ــا حرک ــه در فض ــی ک هنگام

شــا یــک نقشــه ذهنــی ایجــاد مــی کنــد - کشــفی 

کــه در ســال 2014 جایــزه نوبــل را دریافــت کــرده 

ــا مــوش  ــر ب ــن حــال ، مطالعــات اخی ــا ای اســت. ب

ــد  ــی ده ــان م ــازی نش ــای مج ــط ه ــا در محی ه

ــد .  ــی کن ــاد من ــات را ایج ــان جزئی ــا ه ــز آنه مغ

ــام   ــه ای از ادغ ــط زیرمجموع ــری فق ــردازش ب پ

چنــد حســی اســت کــه بــه طــور مــداوم در مغــز 

شــا اتفــاق مــی افتــد. هانطــور کــه فنــاوری های 

ــد ،  ــی کنن ــر م ــا را درگی ــواس م ــرت ح ــد بیش جدی

ممکــن اســت تأثیــرات آنهــا جــذاب تــر نیــز باشــد.

كار  چگونــه  حســی  چنــد  مجــازی  واقعيــت 

؟ می كنــد

ــازی  ــبیه س ــازی ش ــت مج ــی واقعی ــوع اصل موض

ــا  ــد دارد ت ــت قص ــر هدس ــت. ه ــداز اس ــم ان چش

ــه  ــط س ــک محی ــاد ی ــرای ایج ــود را ب ــرد خ رویک

ــد.  ــل کن ــدی کام بع

هــر هدســت، یــک صفحــه منایــش )یــا دو صفحــه - 

بــرای هــر دو چشــم( جلــوی چشــم قــرار می دهــد، 

بنابرایــن تعامــل بــا دنیــای واقعــی از بیــن میــرود. 

بــه طــور کلــی دو لنــز فوکــوس خــودکار بیــن 

ــاس  ــه براس ــد ک ــی گیرن ــرار م ــم ق ــه و چش صفح

حرکــت و موقعیــت چشــم فــردی تنظیــم مــی 

ــتفاده  ــا اس ــه ب ــود در صفح ــر موج ــوند. تصاوی ش

ــه  ــل   )HDMI( متصــل ب ــا کاب از تلفــن همــراه ی

ــه مــی شــود. ــه ارائ رایان

پــردازش واقعیــت مجــازی ترکیبــی از ســخت افــزار 

و نــرم افــزار اســت. 

ــتفاده  ــاهده اس ــرای مش ــزار ب ــخت اف ــمت س قس

مــی شــود ، در حالــی کــه  نــرم افــزار مــی توانــد بــه 

ایجــاد محیــط کمــک کنــد. یــک مثــال ســاده  بــازی 

ــا  ــا ب هــا هســتند،  VR شــا را قــادر مــی ســازد ت

دوســتان خــود یــک بــازی تنیــس انجــام دهیــد. در 

بعضــی مــوارد ، تلفــن بــه عنــوان بخشــی از ســخت 

افــزار تبدیــل مــی شــود ، زیــرا تلفــن هوشــمند در 

ــود.  ــی ش ــر م ــروژه گی ــر پ ــش و تصاوی ــک پوش ی
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امــا یــک گوشــی بایــد 60 فریــم در ثانیــه یــا باالتــر 

داشــته باشــد .

تأثیر صدا:

ــر  ــا تصاوی ــه ب ــی ک ــی ، هنگام ــای صوت ــوه ه جل

ــوه  ــد جل ــی توانن ــوند ، م ــی ش ــازی م ــگام س هم

هــای بســیار جذابــی ایجــاد کننــد. بــا اســتفاده از 

ــی  ــدی م ــه بع ــی س ــای صوت ــوه ه ــون و جل هدف

ــرد.  ــاد ک ــازی را ایج ــط مج ــوان  محی ت

ردیابی چشم و رس:

بــا اســتفاده از اشــاره گرهــای لیــزری ، چــراغ هــای 

)LED( یــا حســگرهای موبایــل می تــوان از ردیابی 

چشــم و رس اطمینــان حاصــل کــرد. در موبایــل ، از 

شــتاب ســنج بــرای تشــخیص حرکــت ســه بعــدی ، 

ژیروســکوپ بــرای حرکــت زاویــه ای و مغناطیــس 

ســنج بــرای شناســایی موقعیــت نســبت بــه زمیــن 

ــگرها را  ــا و حس ــن ه ــود. دوربی ــی ش ــتفاده م اس

مــی تــوان در اتاقــی کــه از هدســت اســتفاده مــی 

کنیــد نصــب کــرد. 

در واقــع، سنســور ژیروســکوپ، تکمیــل کننــده 

اســت  شتاب ســنج  سنســور  کننــده ی  کمــک  و 

ــراه،  ــن هم ــری تلف ــت قرارگی ــن جه ــرای  یاف و ب

ــتاب  ــور ش ــد. سنس ــک می کن ــنج کم ــه شتاب س ب

ســنج در گوشــی همــراه، باعــث تشــخیص رسعــت 

چرخــش زاویــه ای و شــتاب می شــود.

و  شتاب ســنج  تفاوت هــای  بهــرت  درک  بــرای 

ــر  ــا تغیی ــه ب ــی ک ــازی  هــای موبایل ژیروســکوپ، ب

ــا  ــد آن ه ــری در رون ــراه، تغیی ــن هم ــه ی تلف زاوی

رخ می دهــد را در نظــر بگیریــد. بــه عنــوان مثــال، 

ــم،  ــج می کنی ــه ســمت چــپ ک ــی گوشــی را ب وقت

ــز  ــازی نی ــا در ب ــرتل م ــت کن ــین تح ــا ماش ــرد ی ف

ــه  ــن کار ب ــد. ای ــت می کن ــپ حرک ــمت چ ــه س ب

وســیله ی سنســور شتاب ســنج انجــام می شــود. 

امــا شتاب ســنج تنهــا عامــل انجــام دهنــده ی ایــن 

کار نیســت.
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 ژیروســکوپ باعــث می شــود کــه دقــت آن بســیار 

ــکوپ در  ــر ژیروس ــرت، اگ ــارت به ــه عب ــاال رود. ب ب

انجــام  اســتفاده منی شــد، شــاید حیــن  گوشــی 

ــه  ــی ب ــدان جذاب ــه ی چن ــای تجرب ــن بازی ه چنی

ــن  ــت چنی ــه دق ــرا ک ــود. چ ــه نب ــل ارائ ــر قاب کارب

ــوب  ــدازه ی مطل ــه ان ــت ب ــن حال ــی در ای بازی های

ــود. نب

ــه  ــت ، چگون ــان 120 اس ــد انس ــدان دی ــی می وقت

ــد؟ ــی کن ــم م ــه ای فراه ــد 360 درج دی

در عینــک هــای وی ار از فنــاوری بــه نــام ردیابــی 

رس اســتفاده مــی شــود کــه بــا چرخانــدن رس فــرد 

ــاوری  ــن فن ــد. ای ــی ده ــر م ــد را تغیی ــدان دی می

ممکــن اســت کامــل نباشــد ، زیــرا اگــر رس خیلــی 

ــن  ــا ای ــود دارد. ب ــر وج ــد تأخی ــت کن ــع حرک رسی

ــه  ــه را ارائ ــه جانب ــه هم ــک تجرب ــن ی ــود ، ای وج

ــی چشــم وجــود دارد  ــن ردیاب ــد. همچنی ــی ده م

کــه از مــادون قرمــز بــرای تعییــن حــرکات چشــم 

ــر  ــق تصوی ــن عم ــه تعیی ــد و ب ــی کن ــتفاده م اس

کمــک مــی کنــد. ویژگــی ردیابــی حرکــت هنــوز در 

حــال توســعه اســت و بــه فــرد امــکان مــی دهــد 

ــد. ــذار کن ــای مجــازی گشــت و گ در دنی

در   VR مختلــف  انــواع  اصلی تریــن  از  برخــی 

می شــود معرفــی  ادامــه 

)Fully immersive( کامال شناور

ــه  ــه VR کامــل حداقــل ب ــرای داشــن یــک تجرب ب

ــاز داریــم: ســه چیــز نی

یــک جهــان مجــازی بــزرگ و پــر از جزئیــات، یــک 

کامپیوتــر قــوی کــه تجربــه را امکان پذیــر کــرده و 

ــان واقعــی حرکــت بدهــد،  ــا زم ــق ب فضــا را مطاب

ــر متصــل شــده و  ــه کامپیوت ــه ب ــزاری ک ســخت اف

مــا را در جهــان مجــازی آن شــناور کنــد.

بــرای ایــن تجربــه الزم اســت از منایشــگرهایی 

 VR کــه روی رس قــرار می گیرنــد و عینک هــای

ــتکش های دارای  ــن دس ــم، و همچنی ــتفاده کنی اس

ــیم. ــگر بپوش حس

)Non-immersive( غیر شناور

یــک بــازی شــبیه  ســاز پــرواز بــا واقــع  گرایــی بــاال 
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ــوان  ــه عن ــد ب ــی می توان ــر خانگ ــک کامپیوت در ی

یــک واقعیــت مجــازی غیــر شــناور شــناخته شــود. 

عریــض،  منایــش  از صفحــه  اگــر  بــه خصــوص 

ــا صــدای محیطــی، و دســته های کنــرتل  هدفــون ی

واقع گرایانــه اســتفاده کنــد. 

)Collaborative( مشارکتی

ایــده بــه اشــرتاک گذاشــن یــک تجربــه در جهــان 

ــان  ــوال در زم ــه معم ــر؛ ک ــراد دیگ ــا اف ــازی ب مج

واقعــی یــا چیــزی شــبیه ایــن اتفــاق می افتــد. بــه 

نظــر می رســد کــه همــکاری و بــه اشــرتاک گذاشــن 

ــت  ــم واقعی ــای مه ــه ویژگی ه ــل ب ــده تبدی در آین

مجــازی شــوند.

وب محور

مجــازی  واقعیــت   ۱۹۹۰ و   ۱۹۸۰ دهه هــای  در 

ــوب  ــا محس ــن تکنولوژی ه ــد تری ــر رش ــی از پ یک

ــی  ــبکه جهان ــع ش ــیار رسی ــد بس ــا رش ــد، ام می ش

ــروزه  ــد. ام ــن آن ش ــایه رف ــه س ــث ب ــت باع اینرتن

بــا عالقمنــدی شــبکه های اجتاعــی بــه تکنولــوژی 

ــده آن را هم زمــان، وب محــور و  ــوان آین VR، می ت

همکاری گرانــه در نظــر گرفــت.

ــش     ــافت م ــی  از مایکروس ــه تازگ ــافت ب مایکروس

)Microsoft Mash( رومنایــی کــرده کــه پلتفرمــی 

ــازی و  ــت مج ــای واقعی ــه ه ــاخت برنام ــرای س ب
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ــرم  ــن پلتف ــک ای ــا کم ــت. ب ــزوده  اس ــت اف واقعی

کاربــران میتواننــد از طریــق دســتگاه هــای مختلف 

در یــک محیــط مشــرتک بــا یــک دیگــر و بــا دیگــر 

ــد  ــل کنن ــدی تعام ــه بع ــیای س ــه اش ــیا از جمل اش

و در واقــع چنیــن چیــزی میتوانــد اینــده جلســات 

کاری در پلتفــرم هایــی مثــل ویدیوکنفرانــس هــای

Microsoft Teams باشد.

منابع در مگيت رسی قبل ذكر شده است.
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ایالن ماسک، ساخت بازی Blaster تا موشک های

Falcon

معرفی:

تکنولوژی  دنیای  اتفاقات  پیگیر  کمی  اگر  احتاال 

بوده باشید، در این سال های اخیر با اخبار زیادی 

درباره ی اخرتاعات و ایده های شخصی بنام ایالن 

سال  اوایل  ماسک،  ایالن  اید؛  شده  مواجه  ماسک 

ثرومتندترین  فهرست  نشین  صدر  عنوان  به   2021

های دنیا شناخته شد و بار دیگر نامش در دنیای 

کارآفرینان و افراد موفق جهان، بر رس زبان ها افتاد.

ماسک  ایالن  بدانید،  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 

بازی  یک  به تنهایی  توانست  سالگی   ۱۲ سن  در 

قیمت  به  را  آن  و  بسازد   Blastar بنام  کامپیوتری 

۵۰۰ دالر بفروش برساند .

ایالن ماسک در حال حارض، مدیر عامل دو رشکت 

تسال)Tesla( و اسپیس ایکس )SpaceX( در آمریکا 

است. هم چنین او تا کنون توانسته اخرتاعات زیادی 

را به ثبت رساند.

ایالن ریو ماسک، در 28  نام کامل  با  ایالن ماسک 

ژوئن سال 1971 در پرتوریا آفریقای جنوبی متولد 

شد. او در دوران دبستان یک پرس بچه درون گرا و 

اهل مطالعه بود و به قدری در آرزوها و رویاهای 

به  پزشکان  و  والدین  که  بود  شده  غرق  بزرگش 

شنوایی او شک کرده و از او تست شنوایی گرفتند.

مهندس  پدرش  و  کانادایی  مدل  یک  ماسک  مادر 

از  پس  است.  جنوبی  آفریقای  اهل  الکرتومکانیک 

اینکه پدر و مادر ماسک، زمانی که او 10 ساله بود 

به  نوجوان  ایالن  بعد  به  آن  از  از هم جدا شدند؛ 

همراه خواهرش توسکا و برادر کوچک  ترش کیمبال 

به زندگی همراه با پدرش ادامه دادند.
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در  برش  زندگی  کردن  عملی  و    SpaceX پروژه 

سیارات دیگر 

 SpaceX )Space Exploration Technologies

فناوری  »رشکت  آن  کامل  نام  که   )Corporation

اکتشاف فضایی«است؛ اولین رشکت خصوصی می 

از  موفقیت  با  را  فضاپیا  یک  توانست  که  باشد 

مدار زمین پرتاب کرده و بازگرداند. این رشکت در 

 SpaceX’s موشکهای  ساخت  هدف  با   2002 سال 

Falcon 1 و Falcon 9 برای کمک به کاهش هزینه 

مریخ  استعار  امکان  و  فضایی  نقل  و  حمل  ی 

تأسیس شده است؛ SpaceX، شش مأموریت تأمین 

را  املللی  بین  ایستگاه فضایی  به  بار  انتقال  مجدد 

دارد و از طرف ناسا قرارداد توسعه ی یک فضاپیا 

برای بردن اعضای خدمه به ISS را دارد.

به  را  هایش  پرواز   ،2021 سال  اوایل  رشکت  این 

دلیل انفجار یکی از موشک های Falcon 9 که پس 

از بلند شدن، دچار شکست شد، به حالت تعلیق 

درآورده است تا به گفته ایالن ماسک، آن میله ی 

فلزی دو پا را که باعث انفجار شد؛ دوباره طراحی 

کنند.

مجدد،  استفاده  قابلیت  که  است  معتقد  ماسک 

انسان است که  کلید ساخنت زندگی چند سیاره ای 

است  ممکن  زیرا  است.  رضوری  برش  گونه  برای 

جنگ  از  پس  یا  کند  برخورد  سیارک  یک  با  زمین 

فکر  ماسک  شود؛  سکونت  غیرقابل  سوم  جهانی 

می کند که ما به یک نقشه دوم برای زندگی برش 

نیاز داریم و ایده او ایجاد یک کلونی خودپایدار 

متشکل از یک میلیون نفر در مریخ طی 40 تا 100 

سال آینده است.

Tesla داستان

ــر از پســتی و  ــت Tesla ، داســتانی پ داســتان رشک

بلنــدی و هیجــان اســت کــه مــا بطــور مختــر آن 

را مطــرح مــی کنیــم.

برخــالف تصــور رایــج، ایــالن ماســک موســس 

در  بزرگــی  ســهم  امــا  نیســت،   Tesla کمپانــی 

اســت. ماســک  ایــن رشکــت داشــته  موفقیــت 

ــد PayPal و SpaceX را  ــزرگ مانن ــد ب ــن برن چندی

ــی  ــش از این هــا، برندهای ــرده و پی ــذاری ک ــه گ پای

مثــل zip2  و X.com را راه انداختــه و فروختــه 

ــون  ــهم 7.5 میلی ــک س ــا ی ــک ب ــالن ماس ــت. ای اس

ــک  ــت Tesla شــد و رشی ــتان رشک دالری، وارد داس

ــد. ــگ ش ــارک تارپنین ــارد و م ــن ابره ــد مارتی جدی

Tesla یاهــان Tesla Motors بــه دنیــا آمــده بــود 

را  بنزیــن  از  بی نیــاز  اتوموبیل هــای  رویــای  تــا 

بــه واقعیــت تبدیــل کنــد. ایــن یکــی از آرزوهــای 

ماســک هــم بــود. او وارد تســالموتورز شــد و کمــی 
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منابع :

https://hamyar.co/what-is-spacex/
https://shanbemag.com/tesla-story/

https://www.zoomit.ir/biography/-151807

elon-musk-biography/

ــه  ــال 2007 وارد مرحل ــد  تســال روداســرت در س بع

تولیــد شــد. امــا قیمت گــذاری دقیــق آن بــا مشــکل 

ــالن  ــرد. ای ــت را وارد بحــران ک مواجــه شــد و رشک

ماســک تــا آن روز 55 میلیــون دالر وارد رشکــت 

کــرده بــود و بــه نظــر خــودش دیگــر وقتش رســیده 

بــود کــه مدیرعامــل شــود. پــس زیــو دروری هــم 

ــد. ــر رس کار بیای ــا ماســک ب ــرد ت ــری ک کناره گی

در ایــن مــدت او نــه تنهــا ابرهــارد و چنــد شــخص 

ــش  ــا کاه ــه ب ــرد، بلک ــراج ک ــر را اخ ــدی دیگ کلی

موثــر هزینه هــا، تعدیــل نیــرو و تزریــق مبلــغ 

قابــل توجهــی پــول، توانســت Tesla Motors را 

ــی  ــرای کمپان ــه ماســک ب ــی ک ــد. کارهای حفــظ کن

Tesla کــرد شــجاعت زیــادی می طلبیــد و درواقــع 

ــالن ماســک  ــت ای ــوان گف ــات، می ت ــن اقدام ــا ای ب

ــه  ــت ک ــدی اس ــذار Tesla جدی ــان گ ــی بنی به نوع

امــروز می شناســیم.

https://hamyar.co/what-is-spacex/
https://shanbemag.com/tesla-story/
https://www.zoomit.ir/biography/151807-elon-musk-biography/
https://www.zoomit.ir/biography/151807-elon-musk-biography/
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نرشيه  دنبال كنندگان  و  دوست داران  همه  به  سالم 

مگيت؛

من، مهشيد احمدی رسدبري و ويراستار نرشيه انجمن 

مگيت  ميدانيد  كه  هانطور  هستم.  كامپيوتر  علمی 

در ابتدا به صورت هفت نامه و تك موضوعی فعاليت 

تك  هان  اما  شد  ماهنامه  به  تبديل  سپس  مي كرد 

موضوعی باقی ماند تا اينكه اسفند ماه 1399 تصميم 

موضوعات  با  نرشيه  يك  به  را  مگيت  كه  شد  برآن 

مختلف تبديل كرده تا مطالب مفيدتر و گسرتده تری 

در اختيار شا عزيزان قرار دهيم. از زمانی كه مگيت 

كار خود را آغاز كرده تا به االن دوستان زيادی در كنار 

ما به عنوان نويسنده، طراح مجله و ... بوده اند و ما 

توانسته ايم نرشيه را به جايگاه كنونی برسانيم.

حال به منظور ارتقا كيفيت آن از همه شا دوستان 

عزيز دعوت به همكاری می كنم و اميدوارم با همكاری 

شا بتوانيم سطح علمی نرشيه را باال بربيم. الزم به 

دارای  شا  برا  نرشيه  با  همكاری  كه  است  توضيح 

ارائه و خوب خواهد  : يك رزومه قابل  مزايايی نظري 

ميگردد،  نيز  خودتان  علمی  سطح  ارتقا  باعث  بود، 

كار گروهی و تحقيقی  انجام  پروسه  با  ميتوانيد  شا 

و همينطور با افراد موفقی در اين راه آشنا بشويد .

برای همكاری، با اكانت پشتيبانی كانال تلگرام ما در 

ارتباط باشيد.

تــو هــان ميشــوی كــه فكــر تــو هــان ميشــوی كــه فكــر 

ميكنــی،ميكنــی،

هــان را جــذب ميكنــی كــه هــان را جــذب ميكنــی كــه 

حــس ميكنــیحــس ميكنــی

و هــان را خلــق ميكنــی كــه و هــان را خلــق ميكنــی كــه 

ــم ميكنی! ــم ميكنی!تجس تجس

باتشكر 

مهشيد احمدی

نرشيه انجمن علمی كامپيوتر - مگيت 
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