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از زمان ابداع زبان نوشتاري و اعداد ریاضی، تمایل براي یکسان پنداشتن خرد و تجرد و همینطور درنظر گرفتن بدن به 

واقعیت این است که وظیفه مغز یاري اما . عنوان عضوي زائد که وظیفه آن جابجا کردن مغز و چشم است وجود داشته است

بسیاري از پستانداران، از جمله حیوانات نگهبان حسی قوي براي شناخت . رساندن به بدن براي حرکت در دنیاي سه بعدي است

ین خود اطی را بو زنبورها یک زبان ارتب. سنجابها دانه هاي خوراکی خود را پنهان و بعدا آنها را پیدا میکنند. فضا و مکان دارند

  .نموده اندکرده در طول سالها اطرافشان ایجاد موجود در براي ارتباط با یکدیگر در رابطه با مکانهاي 

وقتی زمان آن فرا رسید که بشر ساخت و. طبیعتا، برتري انسان به توانایی فهم، یادآوري و حرکت او در فضاست

سازهایی در زمینهاي کشاورزي انجام دهد، و یا ساختمانها و شهرها را بسازد، مجبور به استفاده از مجموعه اي از اصول منظم و 

به . هایی بود که داخل آن انجام می شدطراحی ساده بودن ساختار جدید براي فعالیتدیگر  مالك. محاسبات براي ساخت آنها شد

مالك بعدي براي طراحی . ساختمانهاي تولیدي نمایانگر سهولت انجام کارهاي درون آنها بود ساختار فیزیکی داخلهمین دلیل 

  .این بود که فضاي طراحی شده می بایست براي ساکنین آن قابل فهم و خوشایند می بود

تباطات از همزمان با تغییر کارهاي بدنی به فعالیتهاي ذهنی و فکري، شکل جدیدي از دفاتر به منظور بهینه کردن ار  

. مشابهنداما فضاهایی که تا به حال شکل گرفته اند بیش از اندازه عمومی و . راه دور، و مالقاتهاي حضوري به وجود آمدند

روي میز کارهاي اشیاء تنها . و تلفن میز، کمد پرونده، ساعت، تقویم: تمامی دفاتر سنتی و قدیمی شبیه به هم به نظر میرسند

به هر حال، در حالی که . اتاق کنفرانس فضایی عمومی براي فعالیتهاي گروهی به شمار میرود. دندهکنونی فرد را نشان می

  .فاصله اي چشم را بهبود می بخشند، توجهی به این توانایی در دیگر اعضاي بدن ندارند -واسطهاي گرافیکی تواناییهاي مکانی

روي میزهاي خالی سابق یک رایانه شخصی قرار داده شده : امروزه، دفاتر مدرن در یک مورد قابل توجه تغییر کرده اند  

در این . میگوییم براي شبیه سازي میز کار واقعی شکل گرفته است) Desktop(آن، که ما به آن میزکار نمایش صفحه . است

 )GUI(در حالی که واسط هاي گرافیکی. ن به فکر کاربر قرار گرفته اندابزارهایی براي نظم و ترتیب داد، نمایش صفحه

  .ی دیگر اعضاي بدن استفاده نمیکنندتجسمچشم را به کار گرفته اند، از تواناییهاي  تجسمیمهارتهاي 

رفته شدنپذیهمچنین . اینکه رایانه چیزي را که روي آن قرار دارد را شبیه سازي میکند کمی طعنه آمیز به نظر میرسد  

، میز کار مجازي سینی جلوي صندلی بهترین حالتدر . استکمی عجیب يمپیوتراک جوامعمیز کار مجازي از سوي  استعاره



تا به حال به میزهایی تا این اندازه کوچک فکر نشده بود، عجیب است که ما چنین سطوح مجازي . میکند هواپیما را شبیه سازي

  .واقعی خود را تداعی میکنند پذیرفته ایمرا که تنها بخشی از نمونه هاي 

بار . استدر صفحه نمایش چندین پنجره امکان باز کردن دیگري که در مورد میزکار در رایانه استفاده میشود  تمثیل

  .دیگر یک لغت براي حسی کامال نامربوط استفاده شده است

در دنیاي واقع، شما . آنها به پنجره هاي واقعی استالبته پنجره هاي رایانه مستطیل شکل هستند، اما این تنها شباهت   

آنها روي هم قرار . پنجره هاي واقعی از هم منفصل هستند. وسعت دید شما نامحدود است. میتوانید از میان پنجره ها نگاه کنید

  .نمیگیرند، اما پنجره ها در رایانه اینگونه اند

به انبوه نامرتبی از صفحات و  رایانهمیز کار . قرار گرفته اند پنجره ها در رایانه صفحات واقعی هستند که روي هم  

هرچند میز کار رایانه به انبوهی . کاغذها میماند، شلوغتر از نمونه هاي واقعی که اجازه مرتب کردن و جدا کردن کاغذها را میدهد

.صفحه متنی روي نمایشگر را ندارند مناسب براي نمایش تمام یک وضوحاز اوراق شباهت دارد، ولی رایانه هاي معمول داراي 

در هر مقطعی از زمان، ما ایده هاي خوبی داشته ایم، اما محدودیتهاي ما در پیاده سازي آنها منجر به استفاده از 

. ضمن اینکه ما حتی به این تفاوت در پیاده سازي و ایده اصلی بی توجه بوده ایم. قسمتی از قدرت واقعی آن ایده ها شده است

  .دقت نکردیم که پادشاه لباس به تن ندارد ما

مدنظر باید قبل از توجه به عمل به وعده فناوري شناختی مرتبط با واسط هاي انسانی  سازمانهايموضوع مهمی که   

در حالی که گرافیک سه بعدي و . داریم استدر اختیار و نسبت فیزیکی بیشتر از آنچه امروز  وضوحد، نیاز به طراحان، قرار دهن

مرتبط با واسط هاي سنتی شنیده  سازمانهايواقعیت مجازي نیاز به پیکسل بیشتر را دائما فریاد میکنند، این فریاد کمتر از جانب 

  .میشود

یک بین مکان این ایده که اشاره کردن در صفحه رایانه میتواند به وسیله یک دستگاه اشاره گر که ارتباط یک به   

علت . دست روي میز و اشاره گر روي صفحه نمایشگر ایجاد نماید براي کاربر قابل پذیرش تر است مورد توجه قرار نگرفته است

به عنوان یک اشاره گر کامل قابل پذیرفتن نیست این است که به جاي انجام یک عمل به ) Mouse(اصلی که موشواره 

هنچنین این نوع اشاره کردن استفاده اي از . صفحه نمایش باید چندین کار را انجام داد منظور اشاره کردن به یک شکل روي

منظور از نامناسب بودن  .حافظه تحریکی کاربر که به او اجازه میدهد دستش را بدون نگاه کردن به مکان دلخواه ببرد، نمیکند

ر محیط مجازي باید توجه بیشتري را نسبت به اشاره کاربر براي اشاره کردن به یک شئ داشاره گرهاي کنونی این است که 

  .کردن به اشیاء در محیط واقعی معطوف نماید



وضوح. مورد نیاز در بلند مدت دست پیدا کرد وضوحساختارهایی وجود دارد که ممکن است از طریق آنها بتوان به 

CRT نیست و اینک بحث بر سر  کم عرضمنازعه کنونی دیگر برسر جایگزین شدن یا نشدن نمایشگرهاي . شده است اشباع

  . در ژاپن، جایی که فضا ارزش بسیاري دارد، این جایگزینی در حال روي دادن است. زمان این جایگزینی است

تکنولوژي  .ودمنبزرگتري فراهم خواهند  و اندازه هايبیشتر وضوحکم عرضاما پرسش اینجاست که آیا نمایشگرهاي   

و اندازه به مراتب بزرگتر از نمایشگرهاي کنونی در سطح بیشتر وضوحهاي ساخت کنونی موفق به ساخت نمایشگرهایی با 

 میتواند باعثآینده آنها در استفاده از  رشدکم عرض توسط کاربران واستفاده همزمان از چند نمایشگر . آزمایشگاهی شده اند

امکان استفاده از چند نمایشگر براي بسط دادن نمایش یک  )MacIntosh(، مکینتاشبراي نمونه. دشویمت آنها قکاهش 

  .فراهم کرده استمیزکار را براي کاربران خود 

کاربران مجبور به باز کردن منوهایی هستند که آنها را خوب متوجه نمیشوند و .بعدیستکارآمدي و بهره وري مسئله   

شاید با جدا کردن نمایشگر دستورات دیگر  ،شودمحسوب مینمایش وضوحدر عین حال این کار یک عامل محدود کننده براي 

تنها وسیله موجود براي کاربران است که باید بوسیله آن بین  )Mouse(البته تا زمانی که موشواره. به این کار نیازي نباشد

نخواهند شکایتی از این وضع آنها کشیدن خطوط و نقاط در یک نرم افزار و انتخاب دستورات در محیط دیگر جابجا شوند، 

 جابجاقسمت دیگر  جابجایی مکرر بین حالتهاي مختلف باعث میشود کاربر موشواره را دائما از یک قسمت نمایشگر به. داشت

و البته براي انسانهاي نابینا این باعث ناکار آمد شدن واسط  .این کار بازده کار را براي اشخاص بینا به شدت پایین می آورد. کند

  .گرافیکی میشود

یک واسط جایگزین که امروزه براي نرم افزارهایی که چندان حجم ورودي متنی باالیی ندارند که در آینده طبیعتا   

فرض کنید . براي شناسایی دستورات ورودي باشد کالم، میتواند استفاده از سیستمهاي تشخیص خواهند کرد گسترش پیدا

همچنین فرض . ی که روي دیوار جلوي میز کاربر نصب میشود جایگزین شوندکم عرضنمایشگرهاي امروزي با نمایشگرهاي 

حال ما یک میز خالی با فضاي کافی براي استراحت . نباشندروي میز کاربر  رایانهاط بکنید صفحه کلید و دیگر لوازم جانبی مربت

یک دوربین زیر دستهاي کاربر در پایین میز براي منعکس کردن عکس دست او روي نرم افزاري . دستهاي کاربر روي آن داریم

میتواند براي انتخاب اشیاء داخل  تصویر انگشت اشاره دست راست کاربر. رودکه روي نمایشگر در حال نمایش است به کار می

ارتباط بین عمل انگشت کاربر روي میز و تصویر آن روي نمایشگر یک به یک است، و . نرم افزار و یا کشیدن اشیاء استفاده شود

با یک عمل هماهنگ کامل میشود و نیازي  کاراین . این کار بسیار طبیعی است. اشاره به یک شئ روي نمایشگر مستقیم است

  .یک توالی از اعمال براي انجام کار مشابه نیست به

نمایش داده میشود  اند مورد استفاده قرار گرفتهرا که روي آن بسیاري از دستوراتی که اخیرا  حال یک نمایشگر ثانویه  

قابل دسترس شوند دستورات اضافی میتوانند با استفاده از یک ساختار درختی همانند آنچه امروزه استفاده می. (در نظر بگیریدرا 

دقت کنید که انگشت . انگشت اشاره دست چپ میتواند براي انتخاب دستورات از نمایشگر دوم مورد استفاده قرار گیرد.) باشند

هنوز دستوراتی که بیشتر مورد . دست چپ فقط در نمایشگر دوم و انگشت دست راست فقط در نمایشگر اول ظاهر میشوند



هنچنان هریک از دستوراتی که بیشتر مورد  .یشند و نیازي به باز کردن یک منو براي دیدن آنها نیستاستفاده بوده اند قابل نما

هر دو . استفاده بوده اند جایی ثابت روي نمایشگر دارند و بیشتر اشارات کاربر میتواند بوسیله عادتهاي فیزیکی معمولی انجام شود

ط کاري به سمت یک محی دست میتوانند نزدیک آنچه بدان اشاره  کرده اند استراحت کنند و دیگر نیازي به رفتن و برگشتن از

  .نیاز به توجه از طرف کاربر وجود دارد، ولی نیازي به حرکت فیزیکی غیر ضروري نیست کماکان. منو نیست

به این دلیل که این میزکار مجازي به بزرگی مشابه واقعی خود است، کاربردر محیطی که با بدنش متناسب است کار   

با استفاده همزمان دو دست . حرکات غیرضروري دست افزایش پیدا خواهد کرد پهناي باند میان کاربر و رایانه با حذف. میکند

مرکز و محیط دایره، سه رأس مثلث و چهار گوشه منحنی این پهناي باند افزایش بیشتري خواهد براي تعیین دو سر پاره خط، 

ات صوتی میتوانند پهناي باند بین کاربر و امروزه با بهبود تکنولوژي ورودي صدا و قابلیت اطمینان بیشتر به آنها، دستور. داشت

  .رایانه را در مواردي که کاربر دستوراتی را از طریق صوت وارد رایانه میکند افزایش دهند

دوربین دومی مستقیما به صورت کاربر نگاه میکند و صورت کاربر را به عنوان یک جزء تقریبا ثابت از میز در نظر   

نویسنده . اي کنفرانس از راه دور مناسب به نظر میرسد، اما میتواند براي مشاهده کاربر نیز مفید باشددر ابتدا، این کار بر. میگیرد

این کار میتواند مفید باشد، به . کمک میگیرداز حرکت سر و بدن براي اصالح دید کاربران از اشیاء سه بعدي  1970مقاله از سال 

از لب خوانی براي  يامروزهاي  رایانه. کار براي کنترل زوم استفاده نمودمیتوان از این . این دلیل که یک عمل طبیعی است

  .دناستفاده میکن کالمتشخیص  سیستم بهبود درستی

هنگامی که دوربین و میکروفین جزء بخشهاي استاندارد واسط انسانی در نظر گرفته شوند، رایانه میتواند آگاهی خود را 

میز کار و دفتر کار به عنوان محیط گسترش دهد و متوجه فراز و فرود حجم و  فیزیکیاز کاربر و همکارانش به عنوان اشیاء 

این کار در ابتدا باعث میشود رایانه محتواي کار را تشخیص داده و بدین ترتیب قابلیت . کارهایی که کاربر انجام میدهد شود

این کار به رایانه امکان میدهد جریان اعمالی را که اتفاق خواهد افتاد را پیش بینی کند، مانند . افزایش پیدا کند کالمتشخیص 

تشخیص دهد یک تماس گرفته کمک میکندبه رایانه تواناییاین . میشود بیاناثر یک کلمه خاص که در یک مکالمه تلفنی 

  .قطع کند یتلفنتماس با رئیسش را براي جواب دادن به آن شده آنقدر اهمیت ندارد که کاربر مکالمه خود 

 بنابراین. تا کاربر کاري را درخواست نکند هیچ اتفاقی نمی افتد. در حال حاضر واسط هاي کاربري کامال منفعل هستند  

واي کار کاربر است تنها چیزي که منعکس کننده محت. مورد استفاده قرار میگیرد یک آچارمانندبا همه قدرتش همچنان  رایانه

  .فایلها و نرم افزارهایی هستند که مورد استفاده قرار گرفته اند

اول . دلیل آگاه باشدبراي اینکه این پروسه موفقیت آمیز باشد، رایانه باید از کاربر و چگونگی عملکرد او در فضا به سه   

دوم اینکه، رایانه یک . درك کنداو در آنجا انجام میدهد را اعمالی را که کاربر در دنیاي واقعی مستقر است و رایانه باید  اینکه

سوم اینکه این فضاي مجازي از طریق یک و . فضاي مجازي براي کاربر براي ترتیب دادن به کارهایش تعریف خواهد نمود

  .شتدر عوض، کاربر با این فضا همانند یک فضاي واقعی تعامل خواهد دا. دریچه کوچک و باریک دیده نخواهد شد



ساعتها و تقویمهایی که به دیوار . فضاي مجازي تا جایی که فضاي واقعی کاربر را پوشش دهد گسترده خواهد شد  

نشان میدهد که مردم عالقه مند به  در دفاتر کارکاغذهاي چسبیده روي یخچال . آویخته هستند اطالعات مفیدي فراهم میکنند

و  وضوحزمانی که نمایشگرها به . اینچی 13ترتیب دادن به اطالعات و کارهاي خود در فضا هستند، نه در یک نمایشگر محدود 

  .اندازه مورد نظر دست پیدا کنند، تمامی فضاها و سطوح را در اداره و خانه اشغال خواهند نمود

با . عملی به نظر میرسندنمایانگر این است که این خیاالت غیر کم عرضو  CRTیشگرهاي نگاهی به شرایط فعلی نما  

اولین آنها ظهور رساناهاي پلیمري است که اجازه . دنوجود دار ها براي رسیدن به این قابلیتو تمایالتی پتانسیلاین حال 

کهاي مکانیکی از مواد ارزان ها، دیودهاي نوري، و محرLEDمیدهند تمام اجزاي الکترونیکی مرسوم مانند ترانزیستورها، دیودها، 

کل به جاي حبابهاي متحدالشقابهاي نوري ساخت . به عالوه، این اجزا میتوانند به وفور تولید شوند. ساخته شوند قیمت تري

.موارد کاربرد آنهاستاولین از نوري 

چیپ هاي منفردي از ویدئو پروژکتورها و تلویزیونها . منظر دیگر، تصویر کردن اطالعات روي تمام سطوح موجود است

لیزرهاي پویشگر راه کار دیگري براي تولید نمایشگرهایی در . شونددگردیس پذیر هستند ساخته میکه مشتمل از میلیونها جزء 

فوت با تصاویر استریوي منعکس  10*10*10لینوس در شیکاگو اتاقی به ابعاد در دانشگاه ای CAVEپروژه . حجم وسیع هستند

گرچه از آن براي بصري کردن تحقیقات علمی استفاده میشود، میتوان از آن براي نمایش اطالعات . شده روي دیوار و کف است

است که باید روي سر و دست کاربر  نقطه ضعف آن دریافت اطالعات و آگاهی از کاربر از طریق حسگرهایی. نیز استفاده نمود

نویسنده میتواند براي بهبود واسط توسط واسط ویدئویی پیشنهادي . نصب شوند و از طریق سیم با رایانه ارتباط داشته باشند

CAVE مورد استفاده قرار گیرد.  

به . کامل نام دارد یکی از نسخه هاي واقعیت مجازي، واقعیت. پیشنهاد سوم استفاده از فناوري واقعیت مجازیست  

دید واقعی کاربر از محیط  جایگزینگري که روي سر کاربر قرار میگیرد شوسیله این تکنیک، اطالعات مجازي به وسیله نمای

این اطالعات میتوانند  هرچند. در آینده عینکهاي معمولی و یا حتی لنزها جایگزین این نمایشگرها خواهند شد. میشوداطراف 

فضاي خالی باقی . تمامی پهنه دید کاربر را پر نمایند، نمایش آنها روي دیوارهاي خالی طبیعی تر از نمایش آنها روي هواست

در ین تکنیک همانند پیشرفتهاي اخیر ا. مانده میتواند در آینده به منظور نمایش اطالعات دیگر به صورت همزمان استفاده شود

محتواي آن فضا میتواند متناسب با مکانهاي جغرافیایی . بلیغات مجازي روي صفحات تبلیغاتی مسابقات ورزشی استنمایش ت

به این معنی که، میتوانیم اطمینان داشته باشیم که . نهایتا، این تکنیک میتواند براي مشتریان مناسب باشد. مختلف متفاوت باشد

  .و اشیاء موجود در فضاي فیزیکی با هم ترکیب خواهند شداطالعات نمایش داده شده در فضاي مجازي 

ارتباط اطالعات و مکان که هم در مواقعی که اطالعات قابل حمل هستند، و یا در هر مکانی قابل دسترسی هستند،   

در حال حاضر، . از آموزش تغییر خواهد دادرا کنونی ما دانش  فتاین پیشر. واهد شداکنون در هم تنیده هستند کامال مستقل خ

پیش بینی )Roger Schank(در آینده، به سمتی که روگر شانک. ما براي فراگرفتن یک چیز ناچاریم همه چیز را فراگیریم

به عبارت دیگر، این پیشرفت به این معنی است که ما چیزهاي بیشتري را . یعنی آموزش در لحظه پیش خواهیم رفت کرده بود



یعنی چیزي را بیاموزیم که در مورد آن را بیاموزیم،  ه ما فقط چیزي را بیاموزیم که می خواهیم آنزمانی ک. گرفتاهیم خو فرا

  .سؤال داریم، در آینده آن را راحت تر به خاطر خواهیم آورد

، فرهنگ لغت کتاب بزرگیست که در حال حاضر. عمل ساده اي مانند یافتن یک لغت در فرهنگ لغت را در نظر بگیرید  

اگر . و بنابراین شما به دنبال معنی آن لغت نخواهید گشت معنی یک لغت فکر میکنید کنارتان نیست زمانی که شما به احتماال

آنها را  یافتن یک کلمه بدون زحمت و دردسر، و بی ارتباط با شرایط باشد، میتوانیم به دنبال کلمات بیشتري بگردیم و در آینده

.راحت تر به خاطر آوریم

و فضاي کاري همچنان راههاي در مکان ه قابلیت حمل باعث مستقل شدن رایانه از فضا میشود، ارائه در حالی ک

در حال حاضر فعالیتهاي قابل توجهی براي بصري سازي اطالعات انتزاعی در دو . مهمی براي نظم بخشیدن به افکار ما هستند

ي افزونی براي نمایش سه بعدي اطالعات چند بعدي در صورت همچنین تالشها. حوادث در سه بعد انجام میشوند بعد و اشیاء و

در مجموع، تالشهایی براي ایجاد فضایی ویژه به منظور انسجام دادن به اطالعاتی که . کمک به حس کردن آنها انجام میشوند

  .در حال غرق کردن ما هستند و اطالعاتی که روزانه توسط ما تولید میشوند انجام میگیرد

به ما شدن در فضاي اطالعاتی ساخته شده توسط خودمان  غوطه ورریهاي مورد اشاره در راستاي ایجاد و تمامی فناو  

هرکار میتواند اتاق . به ما کمک کند منزلچنین نمایشی از اطالعات میتواند در یادآوري مکان صدها شئ در . کمک خواهند کرد

و نمایش خاص خود را داشته ) Desktop(میتواند میزکار  انجامیو یا، هر فعالیت در حال . مخصوص به خود را داشته باشد

محتواي کامل . مجبور به انجام کار دیگري میشویم مجبور نیستیم کار اول را قطع کنیمبنابراین زمانی که میان یک کار . باشد

  .کار ابتدایی زمان برگشت به آن میتواند همانند زمانی باشد که آنرا ترك کرده بودیم

حتی در آینده نزدیک این درگیري حواس . تمامی حواس ما را درگیر خواهد کرد immersiveایت، این نمایش در نه  

این احساس زمانی بیشترین بازدهی را . ی استمکاندر این مقاله، هدف نویسنده تأکید بر حواس . میتواند براي کاربر مفید باشد

درگیر شدن فیزیکی ممکن است محدود به منعطف کردن نگاه . شوند خواهند داشت که به طور فیزیکی در یک رویداد درگیر

کاربر به یک سمت براي دیدن شئ خاص باشد، اما درگیر کردن سر و دست، و هنچنین حرکت دادن به بدن میتواند مفیدتر 

  .باشد

به طور کلی فعالیت بدنی ما در روز بسیار . نیز پیش رود ط میتواند تا حد فعالیت بیش از اندازهدرگیري فیزیکی با واس  

انه عالوه بر کمک به گنجاندن فعالیت بیشتر در کارهاي روز. کم است که این میتواند براي سالمتی بسیار خطرناك باشد

ی را میخاص بت براي مدت زمان طوالنی طبیعتکار کردن در یک وضعیت ثا. ، باعث باهوش تر شدن ما نیز میشودسالمتی

حتی انتخاب چگونگی کار کردن،  .بی تحرك باعث کم شدن توجه به مراکز حسی میگردداستراحت بیش از اندازه در افراد  .طلبد

  .نشسته یا ایستاده، میتواند کمی باعث جلوگیري از حالت یکنواختی کار شود



  VIDEODESK ه نامکه پیشتر توضیح داده شد حالتی ساکن از یک فناوري عمومی تر بVIDEOPLACE   است که

بنابراین شماري نرم افزار داریم که کاربر میتواند با آنها هم در حال نشسته و هم در حالت . تمامی بدن کاربر را مدنظر قرار میدهد

در روزهاي ابتدایی تحقیق بر روي سیستم . شاید در نتیجه مشکالت به نحو بهتري حل شوند. ایستاده تعامل داشته باشد

ختگی انسان، مطالعات نشان داد که بهترین کسانی که براي مشکالت راه حل پیدا میکنند الزاما کسانی نیستند که بیشتر انگی

هرچند ممکن است این نتایج اولیه در آینده . میزان انگیختگی اشخاص در طول مدت حل مشکل متنوع است. فعالیت میکنند

کار نمیکردیم و در حال استراحت بودیم را مسأله ري در زمانی که روي آن حل یک مشکل کابهینه شوند، ولی همه ما تجربه 

  .داریم

جزء کوچکی که در واسط انسانی مد نظر قرار نگرفته است حس بویایی است، اما نمی توان بدون صحبت در مورد   

در طولهاي سالهاي . ی استقطعا حس بویایی یکی از جالبترین اجزاي فناوري شناخت. حس بویایی از واسط انسانی صحبت کرد

در واقع، . ارتباط داردحافظه  و عطر با ثابت کرده اند که بو) Marcel Proust(متمادي، افراد بسیاري از جمله مارسل پروست 

. بو نه تنها با حافظه ارتباط دارد، بلکه همانگونه که در بسیاري از مطالعات نشان داده شده میتواند به رشد حافظه نیز کمک نماید

از به عالوه، میتوان از محرکهاي بویایی براي تقویت این نوع . تر از انواع دیگر حافظه از بین می رودکندحافظه بویایی خیلی 

  .مطالعات بسیاري وجود دارد که نشان میدهند بو میتواند حالت شخص را تغییر دهد. حافظه استفاده نمود

تا به امروز به بهینه کردن عملکرد رایانه . ي پیش رو خواهد بودیکی از چالشهاي بزرگ دهه ساخت چنین واسطی  

هدف ما باید ابداع فناوري . مندترین جزء از اجزاء رایانه پی برده اندامروزه همه به ارزش کاربر انسانی به عنوان ارزش. پرداخته ایم

.باشد که از تمام توانایی هوش بشري استفاده نماید

در حال ی در واسطه هاي کاربري سنتی است، آن واسط ها تشبیهات مکانتمرکز این بحث روي استفاده از در حالی که   

به  د،منحصرا مورد استفاده دانشمندان بودن که روزيعلت این پیشرفت تغییر کاربران رایانه است، رایانه ها . هستندپیشرفت 

، و به زودي به عنوان جزئی از زندگی عادي سمت استفاده توسط برنامه نویسان و مهندسان، و پس از آن، امروزه توسط کاربران

، هاي پیش بینی شده براي دفاتر کار و ادارات در منازل نیز پیاده سازي خواهند شدفناوري. روزمره آنها درآمدن پیش میروند

اجازه دسترسی به رایانه در محیط خانه، حیاط و محوطه البته به آنها دسته اي از واسط هاي جدید نیز اضافه خواهد شد که 

بیرون در آینده داراي اطالعات بیشتر و در کنش به عالوه، محیط . اطراف، در اتومبیل و هنگام گشتن در جنگل را خواهد داد

  .بیشتر با کاربر خواهد بود

در سالهاي گذشته، تابلوهاي نوري که روي ساختمانها نصب میشدند اخبار روزانه را براي مطلع شدن عابران خیابانها   

نمایش میگذارند در حال جایگزین  امروزه، نمایشگرهاي ویدئویی بزرگ که انواع اطالعات و سرگرمیها را به. نمایش میدادند

اما به آرامی روي هر سطحی از ساختمانها قرار . در حال حاضر، این نمایشگرها یک جزء از ساختمان هستند. شدن هستند

ساختمان تنها یک . آنها تبدیل به رسانه هاي ارتباطی خواهند شد. خواهند گرفت و ساختمانها را به یک تابلو تبدیل خواهند کرد

در حال حاضر اقتصاد موجب . قابل برنامه نویسی خواهند شد نمایشگرهايآنها تبدیل به یک رشته بی پایان از . ه نخواهد بودکلم



محدودیت اندازه این نمایشگرها میشود، اما میتوانیم اطمینان داشته باشیم که در آینده هر سطحی در اطراف ما با اطالعات 

  .پوشش داده میشود

 )Christian Slatter(سال پیش، هنرمند آلمانی، کریستین اسالتر 5. این مسیر را نشان میدهند پیشرفتهاي اخیر  

هنگام عبور قطار، این نقاشیهاي ثابت در کنار هم یک انیمیشن را . دیوارهاي یک تونل زیر زمینی را با چند نقاشی منقش نمود

براي نمایش پیامهاي تبلیغاتی براي مسافران آن مسیر توسعه داده پس از آن، یک سیستم قابل کنترل رایانه اي . تداعی میکردند

  .شد

فضاي واقعی چیزي بیش از تمثیلی خواهد بود که امروزه به کار . بنابراین، دنیاي واقعی ما بیشتر مجازي خواهد شد  

ابزارهاي  .کمک خواهند کردالیتهاي ذهنیمان آنها به ما در نظم دادن به فع. انواع فضاهاي جدید ایجاد خواهند شد. میبریم

  .مناسب راه خود را به مسیر طراحی دنیاي واقعی پیدا خواهند نمود

ربع قرن است که نویسنده براي ایجاد فضایی که بتواند آگاهی و پیش فرض هاي فکري افرادي را که به آنها وارد   

می بینند و میشنوند را کنترل میکند، اما نه به ه کچیزي را  در این فضا حرکت بدن افراد. میشوند را تغییر دهد، تالش میکند

در عوض، بدن تبدیل به یک قلم نقاشی و یا ساز موسیقی . صورت قابل پیش بینی مانند آنچه در دنیاي واقعی رخ میدهد

رده باشد آینه هاي قدیمی با دنیاي مجازي قابل برنامه ریزي که تصویر شخص در آن میتواند تغییرات غیرمنتظره اي ک. میگردد

و یا او . او میتواند تبدیل به مخلوقی گرافیکی شود که روي دستانش راه میرود، و یا روي سرش حرکت میکند. جایگزین میشوند

  .میتواند یک چهره غیر انسانی داشته باشد که به محض حرکت دادن بدنش تغییر میکند

اعضاي داخل خود را ر راه رفتن کمک میکند و به ددر این مورد، منظور از بدن چیزي بیش از قسمتی که انسان را   

شکل جدیدي از هنر شکل گرفته که با .بدن تبدیل به دستگاه اصلی براي کنترل حواس تعاملی میشود. ستکنترل میکند ا

به ما نشان داده شده است که سیستم عصبی . واقعیت ارتباطی ندارد، در عوض ارتباط با گوهر وابستگی ما با هر نوع واقعیتست

  .اجازه پذیرفتن هر بازخوردي به عنوان پاداش را تا زمانی که ما در کنترل هستیم را میدهد

. آنها هنچنین روي روابط ما و ارتباطات ما تأثیر گذارند. قطعات موسیقی پیرامون ما، بر روي توالی اعمال ما تأثیرگذارند  

نمونه، ما همواره در دنیایی مجازي از افکاري که توان دیدن آنها را به عنوان . مجازي کردن دنیاي ما در حال رخ دادن است

  .اکنون میتوانیم مطابق میلمان به آنها شکل دهیم. نداریم زندگی میکنیم

د بود، بلکه در تمامی زمینه هایی که در مورد آنها صحبت نتنها صفحات ایستا نخواه) Animation(ها انیمیشن  

هنگامی . به وسیله لیزر ایجاد نموده است ست راشامل یک ماهی گرافیکیکه ییسنده مقاله مکاننو. کردیم وجود خواهد داشت

نده اگر براي نمایش اطالعات این تجربه سرگرم کن. میکنداز این مکان عبور کند، ماهی گرافیکی به دنبال او شنا  شخصیکه 

ند افرادي را اي مخلوقات گرافیکی شود که قادرمحلی بر هانساختما زمانی که محیط بیرونی و داخلییا  ،استفاده شودروي زمین 

  .را پیش بینی و تحلیل کندپیش رو با آنها تعامل کنند میتواند روز بتوانند و  را تشخیص دهند عبور میکنند که از کنارشان



از سال . محیط بیرون از ساختمان نیز به اندازه داخل آن براي استفاده به عنوان نمایشگرهاي تعاملی مناسب است  

که در آنها نور پنجره ها به حرکتی که زیر آنها انجام  تعامل گرا داشته، نویسنده پیشنهاداتی براي ایجاد ساختمانهاي 1972

مایلی را براي لیک  5ي یک نمایشگر نوريومچنین ه. ر پنجره واکنش نشان میدهدمیشود و یا حرکاتی مانند پرواز در بیرون د

طرح هاي مشابهی براي فرودگاه جدید مونیخ، مرکز آرس الکترونیک در . مدوتا در مادیسون ویسکونسین پیشنهاد کرده است

ین تجلی این طرح میتواند قرار دادن آن قابل درك تر. منطقه لینز اطریش، و موزه رسانه کارسلوهه در آلمان پیشنهاد شده است

در طرحهاي مشابه غیر عملی میتوان ساختمانهایی را که با حرکت . و واکنش آن به اشخاص باشد در خط افق یک شهر بزرگ

این تجربیات نه تنها به آذین . مردم و حرکت قطارها می رقصند، و یا به حرکت ستاره ها واکنش نشان میدهند را تصور کرد

  .ن شهر می انجامد بلکه حتی میتواند آگاهی ما از دنیا را تغییر دهندکرد

ما . حرکت کنیمبه جا مانده براي ما، الزم است از ادراك به سمت واقعیت  هاي مکانی استعداداز بهینه براي استفاده   

  .استفاده کنیمآنها از اگر می خواهیم توانایی شناختی خود را افزایش دهیم باید . در بدنمان حافظه و منطق داریم
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