
 مواد الزم واقعیت مجازی

 سخت افسار ، ًرم افسار ، هَجَد زًذُ ؛ سیستوی کِ یک ٍاقؼیت هجازی را تشکیل هی دّذ.

ٍاقؼیت هجازی کِ ایي رٍزّا کن کن تِ دًیای ها ٍارد هی شَد ٍ در آیٌذُ ای ًِ چٌذاى دٍر ّوِ اتؼاد 

افسار ، ًرم افسار ٍ یک هَجَد سخت . تخش تشکیل شذُ است 3از  ،زًذگی ها را در ترخَاّذ گرفت

 زًذُ هاًٌذ اًساى!

ایي فرآیٌذ تا کٌش هَجَد زًذُ تِ یک ٍاقؼیت شرٍع هی شَد، تخش سخت افسار اطالػات را از کارتر 

گرفتِ ٍ تِ ًرم افسار هٌتقل هی کٌذ ٍ در اًتْا ًیس تخش ًرم افسار ًسثت تِ کٌش هَجَد زًذُ ٍاکٌش 

. در اداهِ تِ صَرت جسیی تر ست کِ در ٍاقؼیت هجازی اًجام هی شَدًشاى هی دّذ. ایي توام کاری ا

 تِ ایي قسوتْا آشٌا خَاّین شذ.
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کٌذ. در ٍاقؼیت هجازی  افسار ػول هی ػٌَاى ٍاسطِ تیي اًساى ٍ ًرم دستگاّی فیسیکی است کِ تِ

دارد کِ اطالػات ٍضؼیت گیرد. ّذست تجْیساتی  افسار یک ّذست است کِ رٍی سر قرار هی سخت

اًذ ٍ ًَع آًْا  فرستذ. ایي تجْیسات تسیار هتٌَع افساری هی کٌذ ٍ تِ تخش ًرم کارتر را را گردآٍری هی

تریي ٍ حذاقل چیسی است کِ  آٍری کٌٌذ. هَقؼیت سر هْن شَد کِ تایذ جوغ ای تؼییي هی تا ًَع دادُ

دقت ردیاتی کٌٌذ. سٌسَرّایی  سر شوا را تِ تایذ تؼییي شَد؛ تٌاترایي سٌسَرّا تایذ جْت ٍ حرکت

سٌج ّستٌذ، اها، تستِ تِ ترًذ سازًذُ،  شًَذ هؼوَال شیرٍسکَج ٍ شتاب کِ ترای ایي کار استفادُ هی

شَد؛ هثال در تؼضی  ّا اضافِ هی ّای تیشتر تِ ّذست گیری ٍیصگی سٌسَرّای دیگری ّن ترای اًذازُ

شَد. در  گیری هقذار حرکت کل تذى کارتر قرار دادُ هی زُّا سٌسَرّایی ترای اًذا از ایي ّذست

ّا  شَد. در تؼضی از ایي ّذست ّا سٌسَرّایی تؼثیِ هی ترخی دیگر ترای ردیاتی هَقؼیت دست

تَاًیذ تا  کٌٌذ ٍ حتی هی طرزی جالة حرکت چشواى شوا را ّن ردیاتی هی سٌسَرّای هادٍى قرهس تِ

تَاًیذ تا حرکات چشوتاى در دًیای  ترقرار کٌیذ! درٍاقغ هی ّای تازی یا فیلن تواض چشوی شخصیت

هجازی ّر کاری اًجام دّیذ؛ تٌاترایي چیسی کِ در دًیای ٍاقؼی ترایواى آرزٍ تَدُ، در دًیای هجازی 

 پیًَذد. راحتی تِ حقیقت هی تِ



ًیاز ػالٍُ تر سٌسَرّای هختلف ترای تِ دست آٍردى اطالػات، تِ ًوایشگری ترای ًوایش آًْا 

دارین. کیفیت ًوایشگر از لحاظ ػوق تخشیذى تِ تصَیر ٍ ٍاقؼی جلَُ دادى آى تسیار هْن است. 

شًَذ: سادُ ٍ پیشرفتِ.  ّای ٍاقؼیت هجازی، تا تَجِ تِ ًوایشگرشاى، تِ دٍ دستِ تقسین هی ّذست

گیرد  رار هیفَى کارتر در آى ق هذل سادُ ّذست ًوایشگر ًذارد، تلکِ فقط جایگاّی دارد کِ اسوارت

کٌذ. اها هذل پیشرفتِ ّذست خَد ًوایشگری تا  فَى استفادُ هی ٍ تٌاترایي از ًوایشگر اسوارت

فَى ٍ چِ  رزٍلَشي تاال دارد. در ّر دٍ دستِ ّذست قسوت رٍترٍی ًوایشگر )چِ ًوایشگر اسوارت

تؼذی، تِ دٍ  سِ ّای گیرد، هاًٌذ ػیٌک ًوایشگر خَد ّذست( کِ درست هقاتل چشواى کارتر قرار هی

تؼذی تَدى  شَد تا تا استفادُ از ایجاد دٍ تصَیر هجسا ترای ّر چشن تتَاى سِ قسوت تقسین هی

اسن  گیرًذ کِ کل آى را تِ ای قرار هی تصاٍیر را تِ هغس القا کرد. ًوایشگر ٍ سٌسَرّا درٍى هحفظِ

 شَد. گفتِ هی HMDشٌاسین ٍ تِ آى  ّذست هی

ّا اجسای  افسار ّذست ٍاقؼیت هجازی تَدًذ، اها ترخی کوپاًی اصلی سختّای  هَارد رکرشذُ قسوت

 کٌٌذ. تیشتری هاًٌذ گین پذ یا ّذفَى ًیس تا ّذست خَد ػرضِ هی
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ّا ٍ  تؼذی است. تازی ّای سِ افساری ّذست ٍاقؼیت هجازی شاهل فیلن، تازی یا اپلیکیشي تخش ًرم

تَاى تا کاهپیَتر خلق  ّا را ّن هی کٌذ، اها فیلن سازی هی سازد ٍ شثیِ هیّا را کاهپیَتر  اپلیکیشي

ّای  ّای ٍاقؼی ٍ تلفیق تا هحیط ای از هحیط درجِ 363تؼذی  تَاى تا تصَیرترداری سِ کرد ٍ ّن هی

 کاهپیَتری ایجاد کرد.

 


