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بررسی تاثیر کیفیت سرویس شبکه بر نقشه توجه بصري کاربر در بازي هاي مبتنی بر رایانش ابريعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

دسترسی گسترده به شبکه اینترنت و تمایل به انتقال پردازش ها بر روي سرور این امکان را به دست داده

است که بتوان موتور بازي  را روي سرورها اجرا نمود و صحنه هاي رندر شده را در قالب ویدئو براي

کاربر بازي ارسال کرد. به این ترتیب کاربر براي انجام بازي نیاز به سخت افزار پیچیده و خاص ندارد.

جذابیت این رویکرد براي تولیدکننده هاي  بازي  این است که اوال الزم نیست هر بازي را براي همه

سکوها توسعه داده و بروزرسانی نمایند و ثانیا نگرانی کپی غیر مجاز بازي را تا حد زیادي مرتفع می سازد.

به منظور حفظ کیفیت تجربه کاربر و حفظ غوطه وري الزم است ویدئوي ارسالی کیفیت باالیی داشته باشد

که طبیعتًا عرض باند آن را افزایش داده و فشرده سازي ویدئو را اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از موثرترین

روش هاي فشرده سازي در این حوزه استفاده از مدل هاي توجه بصري بازیکنان است. هر چه دقت

تشخیص ناحیه توجه بصري افزایش یابد و محدوده آن کوچکتر شود، میزان فشرده سازي نیز افزایش می

یابد. پژوهش هاي انجام شده نشان می دهد که عوامل متعددي نظیر نوع بازي، شرایط محیط بازي، اندازه

صفحه نمایش، سبک و تجربه بازیکن، استراتژي و حالت بازي در توجه بصري بازیکن موثر است.

نظر به اینکه ویدئو از طریق شبکه اینترنت ارسال می شود، انتظار می رود که شرایط متغیر این شبکه نظیر

نرخ خطا و تاخیر نیز در تجربه بازي و نقشه توجه بصري بازیکن و در نتیجه میزان فشرده سازي موثر

باشد. در این تحقیق سعی داریم نوع و میزان این تاثیر را شناسایی نماییم.

در این پایان نامه و از طریق آزمایش هاي شهودي کاربران، تاثیر متغیرهاي شبکه اي در بازي هاي مبتنی بر

رایانش ابري و تغییرات آنها در 4 نوع مختلف و دو دسته بازیکن با مهارت هاي مختلف ارزیابی شده، و

تاثیر تغییرات کیفیت سرویس شبکه در نقشه هاي توجه بصري بازیکن نشان داده می شود. این مشاهدات به

لزوم تغییر نقشه فشرده سازي در شرایط مختلف شبکه اي صحه می گذارد و تاثیر تاخیر بیشتر از 120 میلی

ثانیه و نرخ از دست دادن بسته بیش از 1% بر نقشه توجه بصري مشاهده می شود.

به منظور ارزیابی اثربخشی این تغییر نقشه توجه بصري بر میزان فشرده سازي بازي، نتیجه آزمایشات این

پایان نامه با اولین مدل توجه بصري مختص بازي هاي مبتتی بر رایانش ابري موسوم به GAM مقایسه

شده و تحلیل رفتاري می شوند. نتایج نشان می دهد که تغییرات در متغیرهاي مختلف شبکه موجب کاهش

دقت در مدل GAM و افزایش نرخ بازخوانی آن است.

همچنین با طراحی یک پرسشنامه، کیفیت تجربه کاربر از انجام بازي در شرایط مختلف شبکه اي ارزیابی

شده و میزان و نحوه تاثیر تغییر پارامترهاي شبکه در کیفیت بازي مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان

می دهد که  که با تغییر کیفیت سرویس شبکه، در شرایطی که نقشه توجه بصري کاربر هم تغییري ندارد،

کیفیت تجربه کاربر متفاوت گزارش شده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که تغییر در نقشه توجه

بصري به معناي تغییر در کیفیت تجربه بازي است، اما عکس این مطلب صادق نیست.
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