
 

  

  الواقع االفتراضى

 Virtual Reality 
   

د الموجود        بدأت الفكرة عندما أدرك اإلنسان أن       الم الوحي يس هو الع ه ل ذى نعيش في ل  . العالم ال ذى    أنب الم ال  الع
ل   . أن نكتشف عوالم أخرى ومع تقدم التكنولوجيا يمكننا       نعيش فيه مجرد نقطة بداية،     ان لعق لقد أطلقت هذه الفكرة العن

ا  .  وألهبت فكره المتوقد بأنه إذا آان يمكنه تخيل هذه العوالم الجديدة فلماذا ال يخلقها مسبقا         اإلنسان لقد أدرآنا انه يمكنن
بعض لخلق          إدماجها التى يمكن    الواقعية نخلق سلسلة ال حدود لها من العوالم         أن ات      مع بعضها ال ات وبيئ  عوالم وآائن

  . وتكون لها قيمة عملية ملموسةأحالمناتحرك 
د   وم باسم اماشتهر لق سميه الي ان في  ن ه إذا آ اء رأوا ان اب لكن العلم رامج لأللع دء آب الم االفتراضي في الب الع
وز   مع  ستخدم فنون الحرب   ييقوم بالقتال و  ،   األلعاب هذه دخول حرب افتراضية باستخدام       منا أيااستطاعة   ال أن يف احتم

ن نستخدم نفس التقنية لعقد اجتماع افتراضي بين مجموعة من الناس            أو أن يهزم وآأنه في معرآة حقيقية فما المانع أ         
ا  ما أمر  لبحثذوي اهتمام مشترك باعد بينهم الواقع الفيزيائي     انع  و .  أو ليعملوا على بناء مشروع م ا الم ذلك  م  من  آ

ان                   ا الم نفس األسلوب، م شاء الفصل       إنشاء معرض افتراضي لألعمال الفنية يشترك فيه فنانو العالم عن بعد وب ع من إن
ا        – وما المانع    .االفتراضي والمستشفى االفتراضي والمتجر االفتراضي الخ      سبة لن م بالن ا     أن - وهذا هو األه  نصمم واقع

 الزمن لم يأت بعد أن أوقد ال يمكننا على ارض الواقع أبدا أن نحققها،        ،   وأشياء نحلم باقتنائها     متطورةجديدا ومنتجات   
  .إلنتاجهابالتقنيات التى تلزم 

وأصبحت واقعًا حيًا اآلن في مجاالت   وخياالت المبرمجين الكمبيوتر  تجاوزت تطبيقات الواقع االفتراضي ألعابلقد
ارة والتصميم التعليم والتدريب والهندسة  دفاع  واألمن  والعم ك من المجاالت       وال ر ذل ه وغي تح   . والطب والترفي فهي تف
 يمر   يطل على عالم ُمفَتَرض ليطلق فيه عنان أفكاره، وأن يوّسع مدارآه، وأنله أن تتيح عوالم جديدة لطموح اإلنسان

  .طالما راودْت مخّيلته أهدافًا بخبرات قد يكون من الصعب أو من المستحيل اآتسابها في الواقع الموضوعي، وأن يحقق
ود سيارة      المريخ أو زحل،  آوآب مثل  في استكشاف سطح  مثالترغب هل دون    هل ترغب فى ان تق ائرة ب ل وط ب

 وأطالب التصميم لنسأل أو  ممارسة الطب؟   مؤهل مناسب ل  على   حصولك  عملية جراحية قبل    أن تجرى  أورخصة قيادة،   
املوا   أنالهندسة هل ترغب فى    ا ويتع  تبنى تصميماتك وتختبرها وتعرضها على آخرين ليبدوا رأيهم فيها بل وليختبروه

  معها؟ 
ة أن      ل آلف ًا وأق ر أمان ه ألآث ك   إن ل ذل وم  تفع ا   باستخدام الي ع االفتراضي   تكنولوجي ا  Virtual Reality الواق ة  أنه  تقني

 وصور  باستخدام رسوم بيئات ثالثية األبعاد عناصر وقوم على خلقيالتي  األبعاد  ذات العالم ثالثي المستحدثة الكمبيوتر
  . Simulation   المحاآاةالستفادة من نظماالكمبيوتر ووجرافيكيات 

ات  ئ تهّيو رد  هذه التقني زز           للف ا، فيتع ر معطياته ا وتغيي ة والتفاعل معه شعارها بحواسه المختلف ى است درة عل  الق
دماجاإلحساس  ةباالن ك البيئ ي تل شرية   ف ون ب د تك ى ق ك العناصر الت ع تل ة  أو أو م ات تخيلي ى مخلوق ة او حت  حيواني

ة      ضاوالتاجر أي والصانع  المصمم والمستهلك بل    ينغمس فيها   ف. وهمية ة حقيقي ا تجرب شعر أنه ا    بالتفاعل في  يمارس فيه
ا يطرأ من وجهات نظر                 ار تصميمات        . اختياراته ويعدل من التصميم بما يتناسب مع م ع فى ابتك شترك الجمي ل وان ي ب

   .جديدة أو إجراء أية تعديالت  عليها معا فى آن واحد حتى ولو آانوا على بعد أميال من بعضهم البعض

   ىاالفتراض الواقع  مفهوم
وم        واحد و ه Virtual Reality الواقع االفتراضى ات التصميم الي م تقني ع االفتراضى    وآلمة من أه ة   أو الواق الحقيق

ا  التمثيل شبه الواقعى لألشياء واألجسام واألشخاص وبيئات تواجدها   آما سبق القول،     يقصد بها االفتراضية   مضافا إليه
ين مستخدم        ا              فكرة التفاعلية الدائمة ب ى يتعامل معه ة الت ا    . الحاسب والرسوم والصور الرقمي ضا  تعنى    آم استعمال  أي

  منتجات أو لتمكين شخص ما َأْن َيتفاعَل مع  Interactive Simulationالتفاعلية  والمحاآاة  Modelingالحاسِب فى النمذجة
شكل  بينها معها ويعيش يستخدمها ولمستخدم  بجعل ا.حّسيِة أو بصريِة ثالثية األبعاِدأخرِى  Synthetic بيئِة اصطناعية  ب

  .آأنها أشياء حقيقية موجودة على أرض الواقع real-time يتعامل معه فى الزمن الحقيقىوثالثي األبعاد 
ذا المجال       و ع االفتراضى  مصطلح   أن فيما تم االتفاق عليه بين المشتغلين فى ه شير  الواق ضا ي سمى     أي ا ي ى م  إل

ة االفتراضية أن يصبح المستخدم        , Immersive Virtual Realityباالنغماس في االفتراض ذا االنغماس في الحقيق ويعنى ه
  .مصمم بأآمله باستخدام الكمبيوترا في عالم مختلق ثالثي األبعاد  تماممغمورا



  

  

ر موجودة    3D Graphics لتصور أشكال ومجسمات افتراضية    ا راقيا أسلوب الواقع االفتراضىويمثل  ة غي  أو وهمي
على شاشات أو حوائط عرض مسطحة      أو  ولكن تقتضى ظروف الدراسة عمل تصور حقيقى لها فى الفراغ             الواقع ،  فى

  .  وذلك التخاذ القرارات المختلفة بشأنها من تصور وتخطيط لفترة طويلة قبل وجودها فى الحقيقة، ثنائية األبعاد
ام            هو وسيلة تتيح لنا الذهاب إلى        االفتراضيأن الواقع   فوهكذا   ا والقي أماآن لم نكن لنستطيع الوصول إليها يومًا م
ن  ال م ورة بإعم ن أوالخط صعب أو  م ن ال ع   كِلالُمم ف م أقلم ويتكي وتر يت ل الكمبي يلة لجع ه وس ا أن ا، آم ام به ف القي

دًال من العكس       ع      . المستخدم ب شم                   االفتراضي إن استخدامات الواق د لت ا تمت ا ولكنه م ذآره ك التي ت ى تل ل  ال تقتصر عل
  . الحالية أو المستقبليةاالستخداماتالعديد من 

 إنتاجهايتم   ثالثة   أبعادذات  ه بيئة   إلى آون   يشير التعريف المتداول للواقع االفتراضى     نخلص من هذا بأن    أنويمكن  
ه  طبقًا لتصرف المستخدم   وتستجيب  بواسطة الحاسب تعمل فى الوقت الحقيقى        ذا التعريف    .وتتفاعل مع شير ه ى  وي  عل

   : أمورعدة  إلى المفاهيم الرئيسية التى تحكم عالم الواقع االفتراضى حيث يشير إلى طته الشديدةبسا
ه    إلىبمعنى اقترابه أآثر من فكر المستخدم بجعله يعيش فى عالم هو اقرب ما يكون                األبعاد ثالثي   أنه .١ فهمه  وتخيل

  .وقدراته الذهنية
ه فى النمذجة،         أوبداخل الحاسب   بواسطة الحاسب حيث يتم      هذه العوالم    إنتاجيتم   .٢ ات     باستخدام قدرات اة البيئ محاآ

ع االفتراضى          الحاسب وبذلك  وألعاب محاآيات الطيران  أمثلتهاالتى تستجيب للمستخدم ومن      ة نظم الواق   فإن فاعلي
  .وقدراته الجرافيكية ودقتها على آفاءة الحاسب جودتهاتعتمد فى 

ات افتراضية         فقد    واقعية ئةبية ل محاآا ليس مجرد الواقع االفتراضى    .٣ ة  وأيحاآى الحاسب بيئ  إال فى    دال توج    خيالي
  .خيال مصممها

د    وأ ا فى تفاصيله   ًةكون واقعي تتبعها وقد   ت القوانين العادية فى علم الفيزياء وقد ال          المحاآاة تبعت أنيمكن   .٤ كون  تق
   .ةمجرد

ًا استاتيكيًا     أفالمبقًا آما فى  المناظر المحددة مسأو الرؤىالواقع االفتراضى ليس مجموعة من      .٥ يس خلق ديو ول  الفي
اعلى     ولكن  ،ثابتًا مثل رسوم الحاسب     الم تف ه  لمستخدم  ل  يمكن  ه ع ه حيث     يتجول    أن  في ويستكشف ويتحرك بحريت

  .  ووفقا لما ينبغى أن يراهتخليق المحاآاة طبقًا لحرآة المستخدميقوم الحاسب ب
ة و   يعمل الواقع االفتراضى فى الوقت الحقيقى     .٦ ًا    فى الو  أى أن استجابات المستخدمين تكون فوري قت الحقيقى طبق

ذا ال    ب العملو. لتصرف المستخدم  اعلى   الشكل  ه تم        أنفى الوقت الحقيقى يعنى         تف ى ي ة الت ا  البيئ ستجيب  إظهاره   ت
ه      المستخدم    عالفأ أو إجراءات إلى بشكل طبيعى  ذى يمكن ى   يتحرك    أنال ام   األإل ين   ال،  خلف ال أوم  أوسار  ي ال أويم

 .سفل فى نفس الوقت ألأوعلى أل

  التطور التاريخى لفكرة الواقع االفتراضى
ا فعليا بل واستخدم آثيرا،  َظهر الواقع االفتراضى   ه حتى قبل أن يطلق عليه اسم من األسماء التى نعرفه وم  عن .  الي

 تَعّلم فيها Flight Simulatorsآياِت فى أوائل الستينيات من القرن العشرين في شكل محاهذا المفهوم لر و أول ظهلقد آان
ُع  . رأس يتصِل بأنظمِة ّتتبِعال طائراتهم باستعمال جهاز عرض مثبت على   يقودونالطيارون آيف    ثم تقدمت تقنيات الواق

ران األمريكي               فى  االفتراضى تقدما ملحوظا     وات المسلحة والطي دأت الق دما ب  وبعض   الثمانينيات من القرن العشرين عن
  . ثالثية األبعاد ووآالة ناسا للفضاِء فى َخْلَق أنظمَة جديدَة لحاسِب ّتفاعلِي ُمَولَِّد للّصور العلمية األوروبيةالمؤسسات

د و دد    ق ى ع ع االفتراض صطلح الواق ور م بق ظه رس ة     آبي ل الحقيق ضية مث ذه الق ة به صطلحات المتعلق ن الم  م
ايرون آر      Artificial Realityالمصطنعة   د م ى ي ذى ظهر عل ام   Myron Kruegerوجر  ال  ومصطلح الفضاء   ١٩٦٥ فى ع

ا  . ١٩٨٤ فى ,William Gibson الذى ظهر على يد ويليام جيبسون 'Cyberspace'الفوقى  رة   سمعناه لكنن ام  فى  ألول م ع
ليس هذا فحسب  .  الواقع االفتراضى  لبحوثVPLمؤسس شرآة  " Jaron Lanier يرجارون الني"عندما اخترعه ١٩٨٩
ع     ومستشارًا خبيرًا والذى يعمل اآلن "الواقع االفتراضي"ير، واضع مصطلح ين النرواجبل أن  لكثير من مشاريع الواق

ان  االفتراضي،  ات    آ رعين لتطبيق ل المخت دات من أوائ ع   ومع د          الواق ة ي ازات التي تراقب حرآ ا القف ا فيه االفتراضي بم
ع االفتراضي في مجال الطب      آما آان من أوائل مصم. اللمس حاسة المستخدم وتمّده بمؤثرات ات الواق  التي  مي تطبيق

   .في الواقع إلجرائها تسمح لألطباء بإجراء محاآاة للعمليات الجراحية بطرق مختلفة للتنبؤ بأفضل وسيلة



  

  

   
  التجارب األولى للواقع االفتراضى وSketch Pad جهاز  ١-٢شكل 

ا صطل       أن آم ور م د ظه ر بع صطلحات ظه ن الم ر م دد آخ اك ع ى  هن ع االفتراض ل ح الواق صطلحامث والم  م  الع
ة االفتراضية  و 'Virtual Worlds'االفتراضية  ة المضافة   و  'Virtual Environments'البيئ ذان   Augmented Realityالحقيق الل

سعين     د الت را فى عق رن الماضى   يظه ل    . ات من الق ى Virtual Marketو   Virtual Product ظهرت مصطلحات مث  شاع   الت
  .فى مجال تصميم المنتجات وتقييمهامع بداية القرن الواحد والعشرين امه استخد
بدأت وزارة الدفاع األمريكية فى استخدام  شبكة          )١٩٨٩( الواقع االفتراضى فى نفس العام الذى اشتق فيه اسم        و

ة من حاسبات محطات العمل     SIMNET Simulation Networkمنيت يالمحاآاة س د   Workstations ، وهى شبكة تجريبي تعتم
ةِ                 تعلى حاسبات شخصية استخدم     ِة تفاعلي ى أنظم درب عل ارك والت ات العسكرية والمع ةِ   فى ممارسة العملي  فى  فوري

  . ١٩٩١منيت بالفعل فى تدريب الِفَرق العسكرية األمريكية على مهام حرب الخليِج في ي، واستخدمت سأفعالهاردود 
ام    دأ  ١٩٩٤وفى ع ى   اأول  ب ار فعل دما ، ع االفتراضى لواق لختب د   عن ام معه  Fraum Hofer Institute of Computer ق

Graphics  فى مدينة Darmstadt ثالث حزم برمجية خاصة بتصميم ب فولكس فاجن شرآةمصنع سيارات  بإمداد ةلمانياأل
ة   و Rendering ظهار المرئىإللالسيارات  ارا و Interactionالتفاعل والحرآ صادم  تاختب  استخدمت  ،Collision Detect الت

  . والتعامل معها افتراضيافى تصميم واختبار سيارات الشرآة

     
  ة الواقع االفتراضى فى اختبارات القياد٢-٢شكل 

رن الحادى والعشرين          ل الق سعينيات وأوائ ر من الت ع   أصبح  ومع النصف األخي  Virtual االفتراضي مصطلح الواق
Reality  استخدام هذه التقنية فى مجاالت عديدة النخفاض تكلفتها وأصبح من الممكن  أآثر انتشارا  

ا جزء سريع النمو من               أداة مجرد   االفتراضيتكنولوجيا الواقع    ولم تعد  ا  ال  أللعاب الخيال العلمي ولكنه صناعة له
روا  الذين انتش   ن فيها متخصصيالأصبح لها مهنها و   معارضها وصحفها ومؤتمراتها آما أنها تعتبر تخصصًا بحد ذاتها و         

د    هذه التكنولوجيا على مجال واحد أو مجاالت محددة ولكنها تستخد         يقتصر استخدام   يعد  لم  و.  العالم أنحاءفى   م في العدي
ع    ،  من المجاالت  ى   االفتراضي ففي دراسة قام بها معهد جورجيا للتكنولوجيا األمريكي أظهرت نتائجها أن الواق ادر عل  ق

د مرضى         ات    المرتف خوف تخفيض درجة القلق عن م تعريض         ) acrophobia(ع ذه الدراسة ت  االشخاص   عدد من    في ه
دا   جسر مشاة : ممن يعانون من هذا المرض إلى ثالث محيطات افتراضيه هي    ع ج ائي وشرفة     مرتف فى  فوق مجرى م

دى بعد التجربة    . طابقاً ٤٩مصعد زجاجي على ارتفاع      و  عالية عمارة ك األشخاص تحسنًا وانخفاضًا          % ٦٠ أب من أولئ
  .درجة الخوف من المرتفعات في 

ادة الفضاء        ل ري إن    ،أما في حق ة             ف ة األمريكي ران القومي ة أبحاث الفضاء والطي ع  الستخدم نظم    ت  NASAوآال واق
وآبفتراضي اال ًا افتراضيًا لك ا تطور محيط ا أنه سير في الفضاء آم اورة وال ى المن ضاء عل دريب رواد الف ريخ ىلت  الم
  . بواسطة األقمار الصناعيةالتقاطهارى مبني على آالف الصور التي تم الكواآب األخوعدد من الزهرة و



  

  

وم      يم االفتراضي والتجارة االفتراضية واستخدام                    ويتجه الكل الي الم االفتراضي والطب االفتراضي والتعل نحو الع
الم    نمع أننا لم نرى حتى اآل العالم االفتراضي لعقد الندوات والمؤتمرات بشتى أنواعها وغير ذلك آثير           ذا الع  إال فجر ه

ا   هذا الفجر بزوغ وليس ألمعلوماتياالفتراضي   ى يصل  وم ا  أسماعنا  إل وم   وأعينن الم الي وادر     فى الع رات  إال أحد ب تغيي
  .للغدهو ماذا أعددنا ينبغى لكل دارس للحاسب فى مصر بل وآل مصرى والسؤال الذي   سيشهدها العالمشاملة

   : نظم الواقع االفتراضىسمات
ا ع     هن ى تجم ة الت صفات العام ن ال دد م ى  ك ع ع االفتراض م الواق الم     نظ م الع يء باس سمية أى ش ن ت ى ال يمك  والت

  : تنطبق عليه هذه الشروط جميعاأناالفتراضى بدون 
   Immersionاالنغماِس

دةِ  الواقع االفتراضى ُمستعمَل Immersionغمر  ِة ُمَولَّ َد الحقي   Synthetic environment  فى بيئ ة  تَقّل ل ثالثي   ق بالتمثي
ة      االنغماس الحسى   و .الشعور بالفضاء المحيط    لمشاهد مجسمه تؤثر على اإلحساس بالعمق و      األبعاد    فتراضية افى بيئ

ة عن       والح المستخدم   نظام  ال يعزل    ومن خالل هذه السمة    . االفتراضى الواقعهو جزء هام جدا من       سمعية والمرئي اس ال
ويتحرك الجسم من خالل فضاء مصطنع مستخدما          .  المستنبطة من الكمبيوتر   حاسيساألالعالم المحيط ويضع بدًال منها      

   .Joystick أو عصاه اللعب Feed backقفازات التغذية االسترجاعية 
شعور بأن   (ويعتبر إعطاء المستخدم إحساس االنغماس        ا  محاط ه  ال سية ل   هداف األهو أحد     )  تمام صممى نظم   م  الرئي

ى شئ مصنوع من م                  ويجعلك ال . الواقع االفتراضي  ل إل ك تنظر بالفع يس من       تطبيق االنغماسي تتوهم أن ة ول واد حقيقي
ة ام ثنائي ل      . أرق راع بالعم ي اإلس دمونها ف ي يق ساعد األدوات الت أن ت ع االفتراضي ب ال الواق ي مج احثون ف ل الب ويأم

ه  على سبيل المثال بعاد إن إرسال الصوت واستقباله مع علم الصوت ثالثى اإل .وتقصير عملية التدريب واالآتشاف  يمكن
  .ىفتراضا داخل عالم لالنغماستدعيم التخيل المصاحب 

     
  هاي لمستخدماإلحساس تنقل Data Gloves قفازات البيانات ٣-٢شكل 

اد ل           النغماس يأتى من القوات الجوية األمريكية     وأشهر أمثلة ا   ى طورت بعض من العت ران    الت اة الطي ا ضافم . محاآ
ة      الكومبيوتر بالمولدة  من المدخالت الحسية المشابهة     كثير   ال إليها دان المعرآ ائرة فى مي د الط التى يمكن أن يجربها قائ

ذى      هعن طريق إدارة مقبض التحكم الذى يغذى بدور        حيث يستجيب الطيار   وتر ال وم ب   الكمبي د يق و  اإلشارات  ليتع اردة ال
دة ويمكن للتغذية . رب دون أن يترك األرضدس ويت وبهذه الطريقة يمكن للطيار أن يتمر     . مرة أخرى   الحواس الى  المرت

ة    محرك  أيضا أن تتصل ب    ائرة الحقيقى أو يطلق                       وطائرة حقيقي دور محرك الط ين ي إدارة مقبض مع ار ب وم الطي حين يق
الم                        نال ى داخل ع الوجود الكل ة باالنغماس وب ذه الحال ار فى ه شعر الطي الم    اار من سالح حقيقى وي فتراضى متصل بالع
  .قيقىالح

  Interactionالتفاعل 
ذا  . أى تمثيل الكترونى  معالتفاعل فىالواقعية  أى نوع من    البعض  ال يتصور    د  ومع ه  تنظف سطح المكتب    مافعن

Desktop  فى نظام التشغيل ويندوزWindows لسلة المهمالت ترى صورة Recycle Bin   ستخدم وتر وت  على شاشة الكمبي
ا إن سطح مكتب الكمبيوتر ليس حقيق      .، فإنك تقوم بعمل افتراضى    لص منه  لسحـب ملف ما للتخ    Mouse الماوس ا   ي  ولكنن

ل      Iconأيقونة  وآذلك فإن أى    مكتب  لل انتعامل معه آما لو آان افتراضا سطح       امج   هى تمثي ا لبرن ستخدمها   م ا   ولكن ن آم
ى      مع   نتفاعل معها بنفس طريقة تفاعلنا  من الواقعية  أشكالهذه آلها   . لو آانت آيانا حقيقيا    ارتون والصور الت الم الك أف
ون    ا فى التلفزي اج  . تراه ى  ية االفتراض سلة المهمالت وال تحت هى فى  افتراضية فالقضية   خداع بصري لتصبح   أى  إل

ة   إن .لعمل تفاعلنا مع ا   تصبح حقيقية في سياق      فسلة المهمالت . قدرتنا على التخيل   في  موجودة   سلة المهمالت   واقعي
  . موجودة بقدر تفاعلنا معها إنها،  ارتباطنا بتصور ماذلك العالم المنسوج من



  

  

  Simulationالمحاآاة 
 الصور  تمنحناتلك الدرجة الكبيرة من الواقعية التى  Computer Graphics يةجرافيكالكمبيوتر ال لتطبيقاتأصبح 
حة و ه الواض نفخ في اة ت ا الحي ذه ال إن . بطريقته ا نظم ه الى  تمنحن ت الح ى الوق ص ف سب ت يس فح شكل  ل ى ل ور تقريب

سطح  يجذب العين داخل   شعاع ضوئى   إسيج و بناء بصرى ون  فيها تكاد تنطق بالحياة بما لها من         الصور   المرئيات بل أن  
سيج تفصيلى      اليومادنى الحاسبات قدرةإن المناظر الطبيعية المنتجة على .  ملمسية رائعة  ذو تفاصيل   هى عوالم ذات ن

  .افيةوواقعية فوتوغرفعلى  وتوقيت حقيقى
ى                     ك الت ضا تل والمحاآاة الواقعية المقصودة ليست مجرد الصور او النماذج التى تحاآى الواقع بدرجة آبيرة بل وأي

ة، المش   normal behaviorتتيح السلوك البشرى الطبيعى   ل الرؤي رامج      مث ذه الب ران داخل ه ذا    .ى وحتى الطي يس ه ل
ا لحجم    Relative sizes مناسب  في حجم   الفتراضي االعالم هذه التقنيات أن تمثل  على نوكيفحسب بل و سان تمام  اإلن

ي ى    أو الطبيع ر طبيع ه غي ان حجم و آ ستخدم ل م الم ى حج ستجيبو . حت ات وت اذج  البيئ سمات والنم ت  المج ى تم  الت
  .Real time وفى الزمن الحقيقى Logical responsesاللحظية باستجابات منطقية  المستخدم ألفعالمحاآاتها 
 Interactivityة التفاعلي

ع االفتراضى ب      ة فى الواق دأ التفاعلي ةِ  تب ستلُم المعلومات     Interactive equipmentاستعمال أدواِت ّتفاعلي ُل وَت ، ُترس
ى مع األشياء اال   التعامل   ات      بفتراضية الفعل ازات البيان ل قف تحكم   data gloves استخدام  أجهزة مث  wands وعصى ال

ارات الخاصة ةا وglasses والنظ ل و،  masksألقنع سِم  ب ة الج ل يغطى آاف اء رداء آام يح بن ه تت دة مماثل زه عدي  وأجه
سمع          االفتراضيشغيل والتحكم في هذا العالم      تو ة  المصنوع والتأثير فيه عن طريق ال ر    والرؤي ات أخرى غي  وتكنولوجي

   . أو حتى بالتوجيه المنطوقللقيام بعمليات اإلدخال والتحكم فى عناصر هذا النظام باستخدام حرآات الجسممرئيه، 
عنى  ت اهفإنعلى سبيل المثال  عبر الشبكات المصطنعة البيئةمع Collaborative interactivity  ة المشترآيةالتفاعلأما 

دة أن ستخدمينع ون  م اآن  يقيم ي أم ةف ن أن مختلف ا يمك شوا مع الم  يعي ي نفس الع بكة   االفتراضي ف ق ش ن طري ع
ل   ال أيا من أجهزة    باستخدام  االنترنيت  ل  االتصاالت او المعلومات مث     BOOM ،CAVE ،HMDواقع االفتراضى المعروفة مث

 شخصية    من خالل وجهة نظر       فتراضيةاال البيئةرؤية نفس   جميع المستخدمين   يمكن عندئذ ل  و .التى سيرد ذآرها الحقا   
روا  م للمشارك اآلخر آانسان افتراضي، ويمكن للمستخدم        دآل مستخ يظهر  ، و تخص آل منهم   صلوا  ين أن ي بعضهم  ويت

  .آفريق فتراضيةاال البيئةوالتفاعل مع بل البعض، 

  
   التفاعلية المشترآة مع آخرين فى بيئة افتراضية٤-٢شكل 

ع االفتراضى         ومن الجدير بالذآر إن تلك       سمة فى الواق الم         ال ر فى ع ر الكبي ا األث  تصميم المنتجات االستهالآية       له
ا     , لطائراتواالسيارات ووسائل النقل آ  ا     بأسلوب خاصًة أن آافة مراحل التصميم يمكن إنهاؤه دًال من تطويره وازٍ ب  مت

د عمل المصممين والمهندسين                 ى توحي ساعد عل ك سي ا أن ذل بعض آم ذه المراحل بعضها ال ع ه بنظام تتابعى حيث تتب
ة     على التوازى فإذا أراد  المصمم أن يضيف أية تعديالت على تصميمه فإن المهندس سيمك   أ فى حال نه أن يصحح الخط

   .قدر ملحوظ بالمنتجاتعدم إمكانية تنفيذ التعديل فى نفس اللحظة مما سيخفض الوقت المطلوب لتطوير 
    Artificialityاالصطناعيِة
اخر  شيء "  أن  بعض المصممين  يتف ا صيل  ألاحاآى  ي المصطنع  ال ذه المسألة   .  Genuine Simulation تمام  وه

شيء مصطنعا           . ها النظر في  إعادةيجب   ع االفتراضى مصطنعة ومع            . فليس هناك عيب فى أن يكون ال ل عوالم الواق فك
سعادة لمستخدميها               ة وال ستخدم لكى تجلب المنفع ا ت ع افتراضى هى سبيله          . ذلك فإنه ز الواق ى تمي ان االصطناعية الت

ان      ونحن نتصور انه عندما يأتى اليوم الذى نتمكن قيها تماما من محاآاة             . للتميز ام، ستعود نغمة الفن شكل ت آل شىء ب
  .أحيانا اإلبداعوالكاميرا وسيبدأ المصممون فى العثور على حلول تبعدهم عن هذه الواقعية الممقوتة التى تقتل 

ضا  مصطنع  االفتراضي ليغطى آل شيءواقعولكن توسيع مصطلح ال   د االسم   أي ه  يفق ال   . قوت ا ق اء   وآم أحد الحكم



  

  

ع "حتى مصطلح     و "شئ ال  ما آل شئ فهى تعنى        آلمة  عندما تعنى   " يوما ه   " الواق ى نقيض     ذات اج إل د     هيحت ا لتأآي دائم
  .وجوده
  Activity-Passivity الالفعالية -الفعالية

ارون الن شير ج ا ي ل  يآم ا تقلي ة االفتراضية يمكنه م الواقعي ان نظ ر ف راضي ور أع د تص الفت ى ق ا ب االت ك به وذل
ة ببساطة من خالل المطالبة بقرارات       ال                 إبداعي ا وب ة أحيان ى االستجابة بفاعلي درة عل ا الق ة    ، وأن يكون له ا فاعلي  أحيان

ضا  أحياناقد ال تكون  إن قدرة اإلنسان وعناصر البيئة واألشياء من حولنا على االستجابة  . أخرى  وفقا ألهوائنا وهكذا أي
  . يجب أن تكون استجابات نظم الواقع االفتراضى

     
  ارب واالختبارات المعملية افتراضيا باستخدام الروبوت التجإجراء ٥-٢شكل 

  Telepresenceالتواجد عن بعد  
اهيم     دائما المادى االنحياز البصري للواقع  حدث  ي   ا مباشرة             .  فجوة فى المف راه بأعينن ا ن سان ان م فيتصور اإلن

دة                 ة الوحي ل المنظار أو المجهر هو الحقيق ة االفت  . أو من خالل وسائط مث والم  وأن الرؤي  في  انفصاال تحدث   راضية للع
سمع           فى هذه العوالم    فالرؤية  . شعور المستخدم بالعالم   ا ال د بينم ر حميمة     ىوالحواس األخر   والبصر   تحدث عن بع  أآث
د      أقلم مع                 لحياتنا العضوية ويزي ى التواجد والت درة عل ذا من عدم الق د     ه د     أنظمة لكن   . الوجود عن بع  التواجد عن بع
Telepresence Systems الم واقع   قد تمكنت من أن تم الوصول   ى تغمس المشاهد فى ع ه  ي ديو     إلي اميرات في  من خالل آ

سافات  ى م دةعل ن   . بعي ة م ذ مجموع ات بتنفي ذه التقني سمح ه الوت راءات أو األعم اه اإلج ياء تج تخدام أش اذرع  باس
  . أو تقنيات أخرى مشابهةالروبوت

     
  ام الجيزة قبل ممارسة التجربة فعليا استكشاف الممرات الداخلية ألهر٦-٢شكل 

اك افتراضيا     ليس فقط   يضيف الوجود عن طريق الروبوت مظهرًا أخر للواقعية االفتراضية،          و ل وأن    أن تكون هن  ب
اق    الوجود عن البعد     االفتراضي صفة     الواقع إعطاءو! يكون لك يد فيما يحدث     ال فى      يمدد من آف ا   التصميم  الخي وغيره

 بإحضار التأثير اإلنسانى ذى التوقيت     Sensors أو المجسات    لوجود عن البعد عن طريق الروبوت     يقوم ا . من المجاالت 
د      آما  .نسان ذاته فى ذلك الموقع    اإلالفعلى إلى موقع ما لعالم حقيقى دون وجود          يضع العالج عن طريق الوجود عن بع

ع          بإنجاز عمليات متخصصة من مواقع ب      لهمويسمح   األطباء داخل جسم المريض      عيدة حيث ال يوجد متخصص فى موق
رى أن       و .العملية بعض ي أن يكون موجودًا        لكن ال سماح للجراح ب ل  افتراضيا، ال د سالح ذو حدين      يجع  الوجود عن بع

ه فى نفس الوقت خلق                            مفالتصريح باالنغ  دة ولكن ات بعي را فى عملي ا آبي ة تحكم اس منح الوجود عن بعد القائم بالعملي
ة    صال المباشر                     مسافة نفسية تكنولوجي ادهم لالت شكون افتق ين الطبيب والمريض حتى أن الجراحين ي  . المريض  مع  ب

شبكات    يضيف المزيد من التطور فى    ولكنه من المتوقع أن  ر ال ى   Network Communicationاالتصال عب درة عل  الق
  . فاعليةأآثر وبشكل أآثر آما يسمح بنقل قدرات . من التواجد عن بعدأفضل أشكال إيجاد


