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A Full-Color Single-Chip-DLP Projector with an Embedded 2400-fps Homography 
Warping Engine 

ج متجانس ذو 2400 إطار في الثانیة  جهاز عرض "دي ال بي" باأللوان الكاملة ذو رقاقة واحدو مع محرك ُمَعوِّ
 

Shingo Kagami 
 شینغو كاغامي

 
Koichi Hashimoto 

 كویتشي هاشیموتو
 

Tohoku University 
 جامعة توهوكو

 
 یقدم هذا التثبیت جهاز عرض كامل األلوان 24 بت یحقق أكثر من 2400 إطار في الثانیة من حیث القدرة على التكیف

 باستخدام تقنیة "دي ال بي" أحادیة الشریحة ، والتي ستكون مفیدة لتطبیقات إسقاط الخرائط في مشاهد دینامیكیة للغایة. یمكن
 توصیل جهاز العرض بجهاز كمبیوتر مضیف من خالل "اتش دي ام اي" و"یو اس بي" عادي دون الحاجة إلى أعباء

.حاسوبیة اضافیة
 
 

Aerial-Biped: A New Physical Expression by the Biped Robot Using a Quadrotor   
 الروبوتات الجویة ذات القدمین: تعبیر مادي جدید بواسطة روبوت ذو قدمین باستخدام دّوارات رباعیة

   
Azumi Maekawa 

 أزومي مایكاوا
 

Ryuma Niiyama 
 ریوما نییاما

 
Masahiko Inami 

 ماساهیكو إینامي
 

Shunji Yamanaka 
 شونجي یاماناكا
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The University of Tokyo 

 جامعة طوكیو
 

 یهدف هذا المشروع إلى زیادة التعبیر الجسدي للروبوت. یمكن للروبوتات الجویة ذات القدمین أن تولد حركات المشي ثنائیة
 .القدمین بشكل تفاعلي وفقًا لحركة الدّوارات الرباعیة باستخدام طریقة تولید مسار القدم الجدیدة

 
 

AutoFocals: Gaze-Contingent Eyeglasses for Presbyopes 
 أوتوفوكالز": نظارات للتكیف الطبیعي للمصابین بقصو البصر الشیخوخي"

 
Nitish Padmanaban 

 نیتیش بادمانابان
 

Robert Konrad 
 روبرت كونراد

 
Gordon Wetzstein 

 جوردون ویتزشتاین
 

Stanford University 
 جامعة ستانفورد

 
 أوتوفوكالز" (الضابطات التلقائیة) عبارة عن حل جهازي وبرمجي للمصابین بقصو البصر الشیخوخي (أولئك الذین یعانون"

 من فقدان تكّیف العین بسبب التقدم في السن) والذي یحاكي خارجیًا استجابة التكیف الطبیعي. من خالل الجمع بین البیانات من
 متتبعات العین ومستشعر للعمق ومن ثم القیادة التلقائیة للعدسات التي یمكن ضبطها ، یمكن للمستخدمین إعادة التركیز بمجرد

 .النظر حولهم
 
 

CHICAP: Low-Cost Hand Motion Capture Device Using 3D Magnetic Sensors for 
Manipulation of Virtual Objects 

 شیكاب": جهاز التقاط الحركة الیدوي منخفض التكلفة باستخدام أجهزة االستشعار المغناطیسي ثالثیة األبعاد للتحكم باألشیاء"
 االفتراضیة

 
Yong-Ho Lee 

 یونغ هو لي
 

Mincheol Kim 
 مینتشول كیم

 
Hwang-Youn Kim 

 هوانج یون كیم
 

Dongmyoung Lee 
 دونج مونج لي



 
Bum-Jae You 

 بوم جاي یو
 

Center of Human-Centered Interaction for Coexistence 
 مركز التمحور اإلنساني التفاعلي من أجل التعایش

 
 

 .إن جهاز التقاط الحركة الخارجي الخاص بنا یقودك إلى تجربة تفاعل خاصة في العالم االفتراضي
 
 

CoGlobe: A Co-Located Multi Person FTVR Experience 
 كوغلوب": تجربة حوض بالواقع االفتراضي بشكل مشترك ومتعدد األشخاص"

 
Sidney Fels 

University of British Columbia 
 سیدني فیلس

 جامعة كولومبیا البریطانیة
  

Ian Stavness 
University of Saskatchewan 

 إیان ستافنس
 جامعة ساسكاتشیوان

  
Qian Zhou 

University of British Columbia 
 تشیان تشو

 جامعة كولومبیا البریطانیة
  

Dylan Fafard 
University of Saskatchewan 

 دیالن فارد
 جامعة ساسكاتشیوان

 
 یستخدم كوغلوب شاشة عرض إفتراضي كرویة متطورة بشكل حوض وأجهزة اسقاط متعددة وشاشات عرض متنقلة إضافیة

 .لتزوید المستخدمین بتجربة حقیقة مختلطة ثالثیة األبعاد تفاعلیة وتعاونیة ومشتركة
 
 

FairLift: Interaction with Mid-Air Images on Water Surface 
 فیرلیفت": التفاعل مع الصور في منتصف الجو وعلى سطح الماء"

 
Yu Matsuura 

The University of Electro-Communications 
 یو ماتسورا

 جامعة االتصاالت الكهربائیة



  
Naoya Koizumi 

The University of Electro-Communications, JST PRESTO 
 ناویا كویزومي

JST PRESTO جامعة االتصاالت الكهربائیة ،  
 

 فیرلیفت" هو نظام تفاعل یشتمل على صور في الجو ، والتي یمكن رؤیتها بالعین المجردة، تحت وعلى سطح الماء. یوفر"
 .النظام تجربة للمستخدمین لتجمیع صورة في منتصف الهواء باستخدام راحات أیدیهم

 
 

Fusion: Full Body Surrogacy for Collaborative Communication 
 فیوجن": التشارك الكامل للجسد من أجل االتصال التعاوني"

 
MHD Yamen Saraiji 

Keio University Graduate School of Media Design 
 محمد یامن سارایجي

 كلیة الدراسات العلیا في جامعة كیو للتصمیم اإلعالمي
  

Tomoya Sasaki 
The University of Tokyo 

 تومویا ساساكي
 جامعة طوكیو

  
Reo Matsumura 

The University of Tokyo 
 ریو ماتسومورا
 جامعة طوكیو

  
Kouta Minamizawa 

Keio University Graduate School of Media Design 
 كوتا مینامیزاوا

 كلیة الدراسات العلیا في جامعة كیو للتصمیم اإلعالمي
  

Masahiko Inami 
The University of Tokyo 

 ماساهیكو إینامي
 جامعة طوكیو

 
 فیوجن" (دمج) هو نظام للتواصل عن بعد یسمح لمشاركین بمشاركة نفس نقطة النظر والفضاء المادي لعملیات التشغیل عن"

 بعد والتعاون. تم تصمیم النظام كحقیبة للظهر ، ویتم تشغیله في ثالثة أوضاع مختلفة: التعاون المباشر ، اإلرشاد اإلجباري
 .للجسم وحركة الجسم المستحث ، مما یتیح التواصل الفّعال

 
 
 
 



Gum-Gum Shooting 
Hsueh-Han Wu 

Tokyo Institute of Technology, Hasegawa Shoichi Laboratory 
 هسویه-هان وو

 معهد طوكیو للتكنولوجیا ، مختبر هاسیغاوا شویتشي
 
 هذا العمل یطلق العنان لحدود الفیزیاء للجسم بشري ویحث على الشعور باستطالة الذراع في الواقع االفتراضي. نحن نستخدم

 بشكل رئیسي مؤثرات اللمس / الرؤیة إلعادة إنتاج هذا اإلحساس. باإلضافة إلى ذلك، قمنا بتصمیم رمایة في الواقع
 .اإلفتراضي للمستخدمین لالستمتاع بتجربة القتال الخارقة

 
 

HapCube: A Tactile Actuator Providing Tangential and Normal Pseudo-Force 
Feedback on a Fingertip 

 هابكیوب": مشغل اللمس الذي یوفر احساسا محاكیا للقوة بشكل عرضي ورأسي على أطراف األصابع"
 

Hwan Kim 
HyeonBeom Yi 

Richard Chulwoo Park 
Woohun Lee 

KAIST 
 

 هوان كیم
 هیونبیوم یي 

 ریتشارد شولوو بارك
 ووهون لي
 "كایست"

 
 هابكیوب" هو مشغل یعمل باللمس صغیر الحجم یوفر احساسا محاكیا للقوة على أطراف أصابع المستخدمین. تحاكي هذه"

 األحساسیس التماسیة قوة االحتكاك في أي اتجاهات عرضیة ، كما تحاكي األحاسیس اللمسیة الرأسیة عند الضغط على أنواع
 مختلفة من األزرار. یدعم تطبیق "هابكیوب" عملیات النقر وسحب المستخدمین على واجهات المستخدم الرسومیة للواقع

 .اإلفتراضي والواقع المعزز
 
 

HeadLight: Egocentric Visual Augmentation by Wearable Wide Projector 
 هیدالیت": الرؤیة المعززة بواسطة جهاز اسقاط شاسع قابل لالرتداء"

 
Shunichi Kasahara 

SonyCSL 
 شونیشي كاشارا

 "سوني سي اس ال"
 
 هیدالیت" هو نظام بروجیكتور قابل لالرتداء یوفر رؤیة معززة شاسعة ذاتیة. یوفر هذا زاویة إسقاط مع حوالي 105 درجة"
 أفقیة و 55 درجة عمودیة من وجهة نظر المستخدم. مع "هیدالیت" ، یتم تقدیم الفضاء االفتراضي ثالثي األبعاد الذي یتماشى

 .مع البیئة المادیة في العالم الحقیقي
 



LevioPole: Mid-Air Haptic Interactions Using Multirotor 
 :"تفاعالت لمسیة وسط الهواء باستخدام دّوارات متعددة "لیفیوبول

 
Tomoya Sasaki 

Richard Sahala Hartanto 
The University of Tokyo 

 تومویا ساساكي
 ریتشارد ساهاال هارتانتو

 جامعة طوكیو
  

Kao-Hua Liu 
National Cheng Kung University 

 كاو هوا لیو
 جامعة تشنغ كونغ الوطنیة

  
Keitarou Tsuchiya 

Atsushi Hiyama 
Masahiko Inami 

The University of Tokyo 
 كیتارو تسوتشیا
 أتسوشي هیاما

 ماساهیكو إینامي
 جامعة طوكیو

 
 لیفیوبول" ، وهو جهاز شبیه بالقصبة یمكن من تقدیم مالحظات لمسیة في الهواء من أجل التفاعل الكامل للجسم في الواقع"

 االفتراضي والواقع المعزز. تم بناء الجهاز من وحدتین دوارتین مما یسمح بالحمل وسهولة االستخدام. هذه الدّوارات تولد كل
 .من القوى الدورانیة والخطیة التي یمكن دفعها وفًقا للتطبیق المستهدف

 
 

Make Your Own Retinal Projector: Retinal Near-Eye Displays via Metamaterials 
 اصنع جهاز عرض شبكي خاص بك: شاشات قریبة من شبكیة العین من خالل المواد الخارقة

 
Yoichi Ochiai 
Kazuki Otao 

Yuta Itoh 
Shouki Imai 

Kazuki Takazawa 
Hiroyuki Osone 

Atsushi Mori 
Ippei Suzuki 

University of Tsukuba, Pixie Dust Technologies, Inc. 
 

 یویتشي أوشیاي
 كازكي اوتاو

 یوتا إیتو



 شوقي ایماي
 كازوكي تاكازاوا

 هیرویوكي أوزوني
 أتسوشي موري

 ابي سوزوكي
Pixie Dust Technologies, Inc. جامعة تسوكوبا ، شركة  

 
 نقدم طریقة تصمیم جدیدة إلسقاط صورة شبكیة باستخدام مرآة من مواد خارقة (نظام بصري للنقل متماثل المستوى).

 باستخدام طریقة العرض هذه ، یصبح تصمیم إسقاط شبكیة العین سهًال. سیكون من الممكن بناء نظام بصري یتیح المتابعة
 .السریعة ألجهزة اإلسقاط الشبكیة

 
 

Real-Time Non-Line-of-Sight Imaging 
 التصویر في الوقت الحقیقي  خارج-إطار-الرؤیة

 
Matthew O'Toole 

 ماثیو أوتول
 

David B. Lindell 
 دیفید ب. لیندل

 
Gordon Wetzstein 

 جوردون ویتزشتاین
 

Stanford University 
 جامعة ستانفورد

 
 تعمل تقنیة المسح البؤري على حل مشكلة إعادة البناء للتصویر خارج-إطار-الرؤیة للتمكین من إعادة بناء سریعة وعالیة

 .الجودة لألجسام المخفیة
 
 

SEER: Simulative Emotional Expression Robot 
 سیر": محاكي التعبیر العاطفي للروبوت"

 
Takayuki Todo 

Independent 
 تاكایوكي تودو

 مستقل
 
 سیر" (": محاكي التعبیر العاطفي للروبوت)   هو روبوت بشري متحرك یعمل على تولید تعبیرات وجهیة وعاطفیة لتحسین"
 القدرة على التواصل وإضفاء الحیویة والتأثیر من خالل التصمیم المتكامل للنماذج واآللیة والمواد والحوسبة. یمكن للروبوت

 .محاكاة حركة المستخدم والنظرة وتعبیرات الوجه التي یتم اكتشافها بواسطة مستشعر الكامیرا
 
 

 



Spherical Full-Parallax Light-Field Display Using Ball of Fly-Eye Mirror 
 شاشة كرویة لنظام عرض حقل-ضوء ومنظر-مختلف كاملین  باستخدام مرآة كرویة شبیهة بعین الذبابة

 
Hiroaki Yano 

Tomohiro Yendo 
Kohei Matsumura 

Akane Temochi 
Masaki Yamauchi 

Hiroaki Matsunaga 
Nagaoka University of Technology 

 هیرواكي یانو
 توموهیرو یندو

 كوهي ماتسومورا
 اكاني تیموتشي

 ماساكي یاماوتشى
 هیرواكي ماتسوناجا

 جامعة ناجاوكا للتكنولوجیا
 
 نقدم تصمیًما بصرًیا لنظام عرض حقل-ضوء كروي ذو منظر مختلف كاملین استناًدا إلى طریقة تعدد اإلرسال بتقسیم الزمن.

 یوفر النظام المقترح خصائص متمیزة عن األنظمة الحالیة التي تجعلها مناسبة لالستخدامات المحددة ، مثل الالفتات الرقمیة
 .والمعارض الفنیة

 
 

Steerable Application-Adaptive Near-Eye Displays 
 شاشات عرض قابلة للتوجیه قرب-العین متكیفة حسب التطبیق

 
Kishore Rathinavel 

Praneeth Chakravarthula 
University of North Carolina at Chapel Hill, NVIDIA 

 كیشور راثینفیل
 برانیث شاكرافارثوال

 جامعة نورث كارولینا في تشابل هیل ، نفیدیا
  

Kaan Aksit 
Josef Spjut 

Ben Boudaoud 
NVIDIA Corporation 

 كان أكسیت
 جوزیف سبیجوت

 بن بودود
 نفیدیا"  شركة"

  
Turner Whitted 

NVIDIA Corporation, University of North Carolina at Chapel Hill 
 تیرنر ویتن



 شركة "نفیدیا" ، جامعة نورث كارولینا في تشابل هیل
 

David Luebke 
NVIDIA Corporation 

 دیفید لوبك
 نفیدیا"  شركة"

  
Henry Fuchs 

University of North Carolina at Chapel Hill 
 هنري فوكس

 جامعة نورث كارولینا في تشابل هیل
 

 
 تستخدم شاشة الواقع المعززة هذه مكونات بصریة قابلة للتبدیل مطبوعة بشكل ثالثي األبعاد لتقدیم داعمات للتكیف لمحتویات

 .خاصة. كما یقدم صوًرا عالیة الدقة بطریقة تفاعلیة من خالل تنفیذ آلیة مبنیة على أساس محاكاة العدسة
 
 

Taste Controller: Galvanic Chin Stimulation Enhances, Inhibits, and Creates 
Tastes 

 جهاز التحكم في المذاق:  التحفیز الجلفاني للفك لت  عزبز، تثبیط، وخلق األذواق
 

Kazuma Aoyama 
The University of Tokyo 

 كازوما أویاما
 جامعة طوكیو

 
 الغرض من عرضنا هو تقدیم التحفیز الجلفاني للفك ، وهي التكنولوجیا المستخدمة للحث، ومنع ، وتعزیز اإلحساس بالمذاق

 .من خالل التحفیز الكهربائي. في العرض التوضیحي لدینا ، سیختبر المستخدمون المذاق المتغیر بدون مواد كیمیائیة إضافیة
 
 

Transcalibur: Weight Moving VR Controller for Dynamic Rendering of 2D Shape 
Using Haptic Shape Illusion 

 ترانسكالیبور": جهاز تحكم دینامیكي للواقع اإلفتراضي یعطي احساسا بالوزن لألشكال الملموسة ثنائیة األبعاد باستخدام"
 أشكال وهمیة ذات ملمس

 
Jotaro Shigeyama 
Takeru Hashimoto 

Shigeo Yoshida 
Taiju Aoki 

Takuji Narumi 
Tomohiro Tanikawa 

Michitaka Hirose 
The University of Tokyo 

 
 جوتارو شیجیاما



 تاكیرو هاشیموتو
 شیجیو یوشیدا

 تایجو أوكي
 تاكوجي نارومي

 توموهیرو تانیكاوا
 میكایتاكا هیروز

 جامعة طوكیو
 

 ترانسكالیبور" هو جهاز تحكم دینامیكي للواقع اإلفتراضي یعطي احساسا بالوزن لألشكال الملموسة ثنائیة األبعاد باستخدام"
 أشكال وهمیة ذات ملمس. یتیح ذلك للمستخدمین إدراك الشعور باألشكال المتنوعة في المساحة االفتراضیة باستخدام وحدة

 .تحكم واحدة. أظهرت دراسة المستخدم لدینا أن النظام نجح في تقدیم إدراك الشكل على نطاق واسع
 
 

Transmissive Mirror Device Based Near-Eye Displays with Wide Field of View 
 جهاز مرآة مرسل مرتكز على جهاز عرض على مقربة من العین مع مجال واسع للرؤیة

 
Kazuki Otao 

Yuta Itoh 
Kazuki Takazawa 

Yoichi Ochiai 
University of Tsukuba, Pixie Dust Technologies, Inc. 

 كازكي اوتاو
 یوتا إیتو

 كازوكي تاكازاوا
 یویتشي أوشیاي

Pixie Dust Technologies, Inc. جامعة تسوكوبا ، شركة 
 

 
 نقدم جهاز مرآة مرسل (تي ام دي) قائم على الرؤیة القریبة من العین مع زاویة رؤیة واسعة للواقع المعزز. نقوم بتطویر

 عرض بسیط یمكن رؤیته بسهولة من خالل مزیج من جهاز عرض رأسي و"تي ام دي" جاهزین. نظهر هنا نموذجا أولیا مع
 .زاویة عرض ذات 100 درجة

 
 

Verifocal: a Platform for Vision Correction and Accommodation in Head-Mounted 
Displays 

 فیریفوكال": منصة لتصحیح الرؤیة والتكّیف في الشاشات المحمولة على الرأس"
 

Pierre-Yves Laffont 
Ali Hasnain 

Pierre-Yves Guillemet 
Samuel Wirajaya 

Liqiang Khoo 
Teng Deng 

Jean-Charles Bazin 
Lemnis Technologies 



 بییر إیف الفون
 علي حسنین

 بییر إیف غییمي
 صامویل ویراجایا

 لیكیانج كو
 تنج دنغ

 جان تشارلز بازین
 "لمنیس تكنولوجي"

 
 

 نقدم منصة ذات بعد بؤري متغیر لشاشات العرض المثبتة على الرأس. تعمل هذه المنصة على التخلص من التعارض في
 تكیف العین، وتصحح رؤیة المستخدم عن طریق ضبط التركیز بشكل دینامیكي داخل شاشة محمولة على الرأس. نقدم طریقة

 .متكاملة للعمل بالنظام البؤري المتغیر ونقارن عدة أنظمة بصریة متنوعة لضبط التركیز
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