ﻣﺎوس ﻣﻐﺰی

اراﺋﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪای روی آوردهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ رو در اﯾﻦ ﺣﻮزه،
اراﺋﻪ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺎم  Neurableﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ﮐﺎرﺑﺮ ،اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ،ﯾﮏ
ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺎزی را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻐﺰ -ﻣﺎﺷﯿﻦ ) ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (BCIﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم  ،Neurableﯾﮏ ﺑﺎزی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ذﻫﻦ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ  Neurableﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزیﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در
ﺑﻮﺳﺘﻮن ،ﺑﺮ روی راﺑﻂﻫﺎی ﻣﻐﺰ -ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ) (BCIﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻂﻫﺎﯾﯽ ،ﻋﻼﯾﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰی ﺗﻮﺳﻂ
اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺳﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ را ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺑﺰارﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس را ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ داد ﯾﺎ اﻋﻀﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد Ramses Alcaide .ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
در واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻪ »ﺑﯿﺪاری« )  ( Awakeningﻧﺎم دارد ،ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﮑﺎری  Neurableﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ estudiofuture
ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ Neurable

ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،از ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  Viveﺷﺮﮐﺖ HTC
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺑﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Viveﺑﺎ ﺑﻨﺪ وﯾﮋهای ﮐﻪ ﻫﻔﺖ اﻟﮑﺘﺮود ﺟﻤﻊآوری ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻐﺰی در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﺪه ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  Wearable Sensingاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ  Alcaideاﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ای ،ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﺤﯿﺢ ذﻫﻦ ﮐﺎرﺑﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اوﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ  13ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﮐﺎری ﻣﻦ ﺻﺮف آن ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺎده اﺳﺖ«.
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ﻫﻔﺖ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ
اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت آﯾﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺼﯽ روی ﺳﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ
ﺑﺮای  BCIاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﻤﻮل ﺛﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی  ، EEGاز اﻣﻮاج »
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺧﺪاد« )  event-related potentialsﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (ERPﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی در زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻮاﺳﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﻮدک ،درون اﺗﺎﻗﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮار
ﮐﻨﯿﺪ .در اﻃﺮاف ،اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺟﺮﻫﺎی اﺳﺒﺎبﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی
اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺑﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،از ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺷﯿﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ذﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ Alcaide .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :اﻓﺮاد در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﯾﺪی ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا
 BCIدر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺟﺴﻤﯽ را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮدارﻧﺪ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ روی ﭼﻬﺮهﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ«.
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دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﭘﺮو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮی  360درﺟﻪ در راه اﺳﺖ
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :اوﻟﯿﻦ دورﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮔﻮﭘﺮو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮی  360درﺟﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻐﺰ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه  Alcaideﺷﺨﺺ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻀﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ او
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ در آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
روشﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار دارﻧﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﺎ در اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪن ،وارد ﺑﺎزی ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ذﻫﻦ ،ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﺗﻌﺎﻣﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

 Alcaideﮐﻪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮای ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ دارد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ،از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮی
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ

زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﺎوس ﺷﺪﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﭘﻞ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻟﻤﺴﯽ را در ﯾﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺎوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺎوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزیﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﮐﺎر دارد.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از داده
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ و راﺑﻂﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﯾﮏ
راﺑﻂ  BCIﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد Neurable .در
ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﺸﻢﺑﻨﺪﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺛﺒﺖ ﻣﻐﺰی را در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
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