
 

  

  تكنولوجيا الواقع  االفتراضى
  

ه             تج مكونات ًا لتن اون مع ى تتع ات الت ات والتقني ى مجموعة من التكنولوجي ل   و. يعتمد الواقع االفتراضى عل وفر آ ي
ا                         ل منه الم االفتراضى وآ ع االفتراضى منظور مختلف للتعامل مع الع نظام من النظم التكنولوجية المستخدمة فى الواق

ين المستخدم والحاسب             يحاول ان يجعل األمور      ر سهولة فى التفاعل ب ل              . أآث ا وسائل لتحوي ا فى أنه ا تجتمع مع لكنه
  .المعلومات إلى محسوسات وخبرة إدراآية

   
    بعض أجهزة الواقع االفتراضى آبيرة الحجم لدرجة التعويق٧-٢شكل 

ر   ايرون آروج دأ م شرين ب رن الع ن الق ستينيات م ر ال ى أواخ ذى Myron Kruegerف ب  وال ة "يلق أبى الواقعي ب
از معوق                    " االفتراضية ا المستخدم دون جه ى يتحرك فيه ة الت ة التفاعلي ة  . ٧-٢ شكل    فى إبداع أنواع من البيئ فالواقعي

ا أنت     الى آم د  Come – as – you – are VRاالفتراضية التى قدمها آروجر هى الواقعية االفتراضية تحت مبدأ تع  وق
دة بواسطة                 استخدم عمل آروجر الكاميرات أ     ه التفاعل مع صور مول راز جسم المستخدم حتى يمكن جهزة استقبال إلب

صا أو صورا                          شكل ن ذا ال ان ه ا سواء آ وتحدث  . الحاسب ويسمح لأليدى بالتعامل مع  األشكال الجرافيك على شاشة م
وتر وأص                   روك للكمبي ات الحرة     عملية التفاعل بين الكمبيوتر واإلنسان دون تغطية الجسم فعبء اإلدخال مت بحت الحرآ

ا         وتر قرأته وتر بترآيب         . للجسم بمثابة مدخالت يكون على الكمبي ة الجسم وأجهزة الكمبي ة حرآ اميرات بمتابع وم الك تق
  .حرآات المستخدم مع بيئة اصطناعية

ى   ر موضع العرض المرئ ذى اسماه آروج ع ال ى الموق رات Videoplaceف ى حج ن األشخاص ف دد م د ع  يتواج
نهم           منفصلة يرتبطو  ل م ات            . ن بصورة تفاعلية من خالل محاآاة لجسم آ ات الصوت والضوء لحرآ ستجيب تقني ا ت بينم

ة أخرى      . األشخاص من خالل إضاءة أنابيب ذات وميض فوسفورى أو إصدار أصوات مصطنعة              ا بنى آروجر بيئ آم
سجم Psychic Spaceأسماها الفضاء النفسى  دم مع       تسمح للمشارآين تفاعليا باستكشاف متاهة تن ل خطوة ق ا آ  فيه

ار        ى االعتب ذ ف ا دون األخ ا وإدارته ن تحريكه ه يمك ديو حي الل صور في ن خ دث م ا تح ين وجميعه يقى مع اع موس إيق
  .القوانين التقليدية للسبب والنتيجة

ك عن طريق أستخدام عده                               تم ذل ي أو االفتراضي ، وي الم التخيل ويمكن ألآثر من مستخدم اإلشتراك فى نفس الع
. متصلة مع بعضها البعض بشبكة إتصال ، ويتمكن المستخدمون من رؤية بعضهم البعض والتفاعل والتنافس                حواسب  

  ) net worked VR(أو  ) shared virtual worlds(إن اشتراك العوالم االفتراضية عموما يسمى ب
  ن فى المستقبل القريبونجد ان العلماء يبحثون حول إدخال حاستى الشم والتذوق للعالم التخيلي وذلك سيكو

ة مجسمة            ة محيطي ا هى خلق رؤي وم به وتشترك  نظم تكنولوجيا الواقع االفتراضى ببساطة فى مهمة مشترآة تق
ا                . وخلق االنغماس فيها   ل م يمكن تحقيق االنغماس بطرق عديدة مختلفة يوِّحد بينها شئ واحد مشترك، وهو تقليص آ

د                . ي يقوم بها الحاسب فقط    يمكن للمستخدمين رؤيته الى المحاآاة الت      رى العدي ك ت ى شاشة الحاسب فإن دما تنظر إل فعن
ة                ديك الرؤي إن ل ة، ف ك العادي ى رؤيت ه باإلضافة إل رًا ألن ك نظ ك، وذل ة "من األشياء األخرى محيطة ب وهي " المحيطي

ك  وبسببه". القدرة على رؤية األشياء من فى جوانب الغرفة البعيدة عن الرآن الذي تنظر أنت منه           ا  –ا ، فإن  – ال إرادي
ه                              ز علي د الترآي ا تري ا عم ك تائه ا يجعل ك، مم ا حول ة لمعالجة م واك الذهني رًا من ق د من      . تكرس قدرًا آبي وتعمل العدي

أي                     " الواقع االفتراضي "أجهزة   يس ب شأها الحاسب ول صورة التي أن ًا بال ة مشغولة تمام بطريقة تجعل رؤيتك المحيطي
از  ان الجه ا آ ر، وآلم الم    شيء آخ ى الع ل عل شكل آام الترآيز ب ذهنك ب سمح ل ا ي اس، مم عورك باالنغم ضل، زاد ش  أف

شعر     – وعلى عكس االعتقاد الشائع –وبالرغم من أنه   . االفتراضي  ليس من الضروري أن ترى صورة مجسمة لكي ت
ر   ي المنظ دماج ف دو ثال        . باالن صور تب ل ال ذي يجع سم ال العرض المج زز ب دماج يتع ساس باالن إن اإلح اد ف ة األبع . ثي

ا                            ين م ة ب ى التفرق درة عل د المرء الق ا لدرجة أن يفق وبمساعدة الرؤية المجسمة، يمكن أن يكون إحساس االندماج قوي



  

  

  . هو حقيقي وما هو مجرد صورة
  :الرؤية المجسمة

ستقبل ر                             ين ي ع العين اه سويا ولكن موق ين، تعمل عين ستخدم عين ى ت ات األخرى الت ل المخلوق ة  اإلنسان مثل آ ؤي
ا صورة واحدة        .  مختلفة قليال لنفس المرئيات    ا سويا لتظهر لن ل عين ويجمعه . ويتناول المخ المعلومات الواردة من آ

  .آما يترجم االختالفات الطفيفة من آل منظر إلى عمق ينتج عنه تجسيد الصورة إلى شكلها الثالثى األبعاد

  
   الرؤية المجسمة٨-٢شكل 

تلخص                  للتعرف على آيفية الحصول ع     ا، وهى ت ا من لى الرؤية المجسمة، هناك تجربة بسيطة يمكن ان يمارسها أي
ضع إصبعك أمام وجهك وأنظر      . فى مشاهدة جسم يبعد عنك قليال والترآيز عليه باستخدام آل عين على حدة وبالتناوب             

.  المنظران عن بعضهما     الحظ آيف يختلف  . سيبدو لك ما تراه وآأنه يتحرك بعض الشيء       . إليه بعين واحدة ثم باألخرى    
ا إدراك العمق         . وبها اختالف بسيط  فى آل عين عن العين األخرى         قليًال  فالصورة مزاحة    ذا االختالف ال يمكنن وبدون ه

  .في المناظر وعلى الشاشة
ة شديدة موضع                         ا أن نحدد بدق والرؤية المجسمة هامة جدا الستيعاب اإلنسان لما حوله، فنحن نستطيع من خالله

  .ء التى تحيط بنا وعالقتها بأجسامنا، وأن نحدد آذلك ما إذا آانت األجسام تقترب منا أو تبتعد عنااألشيا
اه        3Dنسبة آبيرة من مستخدمي الحاسب اليوم مولعون بألعاب الـ         دما شد انتب سعينيات، عن  التى تعود إلى أوائل الت

ة    شدة لعب رين ب ارة ع     3D Wolfenstein Castleالكثي ى آانت عب ة        ، والت ة تظهر فى صورة ثالثي ن متاهة داخل قلع
ذه   .  درجة٣٦٠أن تدير وجهة نظرك بزاوية تصل إلى   واألبعاد وآان بإمكانك التقدم لألمام والرجوع للخلف         ولكن فى ه

ة                   , األيام يتمتع الالعبون برسومات أآثر تعقيدا      وان حي ة وأل ة تكتمل بإضاءة واقعي اد ناعم ة األبع ات ثالثي . تعبر عن بيئ
واقعي        لكن وب من ال در المطل ذا  .  التقدم فى هذا المجال أوضح ان شاشات الحاسب المسطحة لم تعد تصلح إلضفاء الق ل

  .ظهرت الحاجة الى نظارات الرؤية المجسمة
ارات   ى النظر من خالل زوج من النظ اد تعن ى األبع الم ثالث ى ع ة النظر إل ة ماضية، آانت آلم ذ سنوات قليل ومن

ك    ،  ٩ -٢كل  شالحمراء والزرقاء،    ام      -وآان ذل ك األي ا الحاسبات فى                 - فى تل دم تكنولوجي ا ، ولكن تق ازا عظيم د إنج  يع
ا أصبح            ة المجسمة باإلضافة لم سيولوجيا الرؤي مجال المحاآاة والنمذجة ثالثية األبعاد وآذلك ما تكشف للعلماء حول ف

وم يمت        ات متطورة       للحاسب من قوة وسرعة أآثر من أى وقت مضى، حتى أن آل منا الي ك فى حاسبه الشخصى مكون ل
  .  والصور المجسمة بصورة واقعية يمكنها أن تعمل على إظهار الرسوم

  نظارات الحاسب ثالثية األبعاد 
ة              اد حقيقي ة األبع راه هى أشياء ثالثي ا ت هنا يأتى دور نظارات الحاسب ثالثية األبعاد، فقد صممت لتقنع العقل أن م

  .ة أمامك على شاشةتحيط بك وأنها ليست معروض



  

  

  
   نظارة الرؤية المجسمة البسيطة٩-٢شكل 

شرط أن                         ذا العمق ب مفتاح التجسيم فى أى منظر هو إدراك العمق، ولحسن الحظ أن المخ هو الذى يقوم بإضافة ه
ل المعلومات الصحيحة عن المنظر            اء                . تقوم العين بنق راء والزرق رة عمل زوج النظارات الحم ضبط هى فك ذه بال . وه

ل عين تظهر صورة ُمزاحة                        و . هذه هى نظارة ورقية مثبتة على الرأس أمام العينين، حيث تكون هناك فتحة صغيرة لك
رة أخرى      ) أو على الشاشة(ويتم على الورقة    صورة م م نفس ال يًال   –رسم صورة باللون األحمر ث اللون  – ُمزاحة قل  ب

ك     ستطيع عين ك، ت ى عيني ارة عل د وضع النظ ضر، وعن ك   " راءالحم"األخ ا عين ط، أم ضراء فق صورة الخ رى ال أن ت
  .فسوف ترى الصورة الحمراء فقط " الخضراء"

ة المجسمة                        وب للرؤي ل المطل ذا هو آ سيطة ، وه صورة ولكن بإزاحة ب ل عين نفس ال ل   . وهكذا ترى آ ويعمل آ
ا ونجد أن      مرشح لونى على أن يعطى لكل عين منظرا مختلفا قليال، فيقوم المخ بتجميع هاتان الصورتان                 المختلفتان مع

ذه النظارات هى أن                   وب ه م عي اد، ولكن من أه الصور الحمراء والزرقاء قد تحولت إلى صورة مجسمة ذات ثالث أبع
  .مستعملها ال يستطيع تحديد اللون الحقيقى للصورة نظرا لوجود المرشحات اللونية الزرقاء والحمراء

والفكرة فيها هي أن يولد الحاسب صورتين تكون  . أجهزة أآثر تعقيدا  أما نظارات الواقع االفتراضى التفاعلية فهي       
ة       ) حتى اآلن آنا نحصل على الصورتين في نفس الوقت         (آل منهما في وقت منفصل       ك عدة مرات في الثاني ويحدث ذل

نظرت  وإذا . حيث تومض تلك الصور واحدة بعد األخرى .  مرة في الثانية٤٨ويقوم الجهاز بعرض آل صورة     . الواحدة
م صنعها     . إلى الشاشة في هذه الحالة، فكل ما يمكنك أن تراه هو صورة مزدوجة، آما هو الحال سابقاً              ارة ت ولكن النظ

ه    .  تفتح وتغلق بطريقة متزامنة مع وميض الصور         – LCDبحيث أن آل عدسة، مصنوعة من بلُّورات سائلة          ذا، فإن ول
  .غلق العدسة اليمنى، والعكس صحيحعند ظهور الصورة اليسرى، تفتح العدسة اليسرى وت

  :أدوات الواقع االفتراضى
  :الكثير من األجهزة والمعدات لكن أهمها  والتعامل مع الواقع االفتراضىإنشاءتتكون معدات 

o معدات خلق البيئة االفتراضية 
o معدات التعامل مع هذه البيئة ومكونات الواقع افتراضى األخرى  

  :خلق البيئة االفتراضية  
دو                تشكل اد، ويب ى األبع ل شيء ثالث  هذه مكون ضرورى للواقع االفتراضى، فهى التى تنقلنا إليه، فنرى ونحس بك

سمح بخلق           . مثل ما هو موجود فى الحياة الحقيقية      ات ت ا من برمجي ا يكون فيه دات فى الحاسبات وم وتتمثل هذه المع
ة         ة للبيئ اة واقعي دات تس     . نماذج ثالثية األبعاد ومحاآ ذه المع ا            وه ى عرض بياناته درة عل ا الق ات خاصة له تخدم برمجي

ب      ة الحاس ى شاش اد عل ة األبع سمة ثالثي ة المج ة (المرئي ن شاش ر م ك    ) أو أآث ل تل ر مث رى أآب ات أخ ى شاش أو عل
ذلك من خالل نظارات خاصة      . Overhead Projectorsالمستخدمة مع أجهزة  ذه    . وقد يكون العرض آ ا يكون له آم

در  ضا الق دات أي ا     المع ازات وغيره ى القف ة ف دات الحس المتمثل سات ومع ن المج ة م ة المرتجع تقبال التغذي ى اس ة عل
ا       ال المناسبة له ا تخليق            . ومعالجتها وإعداد ردود األفع ى يمكن له صوتيات الت ات ال ضا برمجي ذه أي ى ه د يضاف إل وق

د                   ا الق ى يكون له ة االفتراضية والت ذى يصدره           األصوات المجسمة المناسبة الستكمال البيئ ى معالجة الصوت ال رة عل
  .المستخدم وإعداد ردود األفعال المناسبة لها أيضا



  

  

      
  اشخاص يرتدون معدات آاملة للواقع االفتراضى ١٠-٢شكل 

  : أدوات التعامل مع الواقع االفتراضى
   Visualizationالعرض المرئى واإلظهار   •

  Projectors & Displaysأجهزة  العرض والعرض االسقاطى 
 Head Mounted Displayأجهزة  الرأس   

    Navigationالتجوال واالستكشاف   •
 Driven Equipmentأجهزة القيادة  
 Mounted Equipmentأجهزة التوجيه المتحرك  

      Touch & Controlاللمس والتحكم   •
    Graspالتناول والقبض   

    Tracking  Positionتتبع الوضع   •
    Sound 3Dالصوت المجسم   •
   Augmented  Realityتقنيات الحقيقة المضافة   •

   Visualizationالعرض المرئى واإلظهار  
ا فى الوقت                           ع االفتراضى وتغييره ا األول عرض صور الواق يتضمن هذا عددا من نظم العرض التى تكون مهمته

واع العرض االسقا      . الحقيقى وفقا الستجابات المستخدم وردود افعاله ى عدة ان شتمل عل   Projected Displayطى  وت
 :الذى يشمل
 .١١-٢ ، شكل Single Projectionعرض المرئيات على شاشة واحدة  •
  .١٢-٢ ، شكل Multiple Projectionsعرض المرئيات على عدد من الشاشات  •

ى شاشة الحاسب     ؤدى ذات الغرض   computer monitorآما يتضمن أيضا عرض المرئيات عل سم  .  لكى ت وتنق
  :ىهذه أيضا إل
 .١٣-٢ ، شكل Single Screenشاشة آومبيوتر واحدة  •
  .١٤-٢ ، شكل Multiple Screensأآثر من شاشة آومبيوتر  •

أما . Tilted واآلخر متحرك    Fixed، وهذه أيضا تتضمن نوعين أحدهما ثابت        Table-topعروض سطح المنضدة    
زة        و أجه ى فه ع االفتراض رة الواق صاقا بفك شارا والت واع انت ر األن الرأس   أآث ت ب رض المثب  Head-Mountedالع

Display (HMD)  وخوذات وأجهزة الرأسHeadsets  
  :Projected Displayنظم العرض باإلسقاط  

ة أو              ذه شاشات متنقل الم االفتراضى، سواء آانت ه ويعنى ملء المجال البصرى للرائى تماما بشاشات تعرض الع
ستخ   سمح للم ث ت ثال بحي ة م ة عادي وائط غرف ى ح ى    حت ال المرئ ن المج در م ر ق أل أآب ى أن تم ذه ينبغ التجول وه دم ب



  

  

 . للمستخدم
ار    ٦قد يصل طولها إلى     -ويقوم النوع الشائع منها على شاشة عرض آبيرة الحجم           ى الحائط         - أمت ا عل تم تثبيته  ي

دا        دم ج ع باستخدام حاسب متق وم ال  , وهى تنتج صورًا شديدة الجودة حتى إنها تشابه الواق دما يق الجلوس   وعن مشاهد ب
ا مجموعة من األسالك         3Dأمام الشاشة يقوم بارتداء نظارة خاصة تعرض الصور بالبعد الثالثى            ًا فيه  حيث يكون مثبت

ذه        ل ه والموصالت الكهربائية التى تتصل بالحاسب لعرض الصور االفتراضية من جهاز عرض بنظام البعد الثالثى لتنتق
لتصبح الصور الشبيهة بالواقع معروضة للمشاهد بنظام البعد الثالثى ليختفى الفارق           الصور إلى النظارات ثالثية األبعاد      

  .الضئيل بينها وبين الواقع

  
 Single Projection  مواجهة شاشة عرض واحدة  ١١-٢شكل 

 Multi-Display system نظام العرض المتعدد
ذا    . projectorsات العرض  مجال رؤية الواقع االفتراضى فى هذا النظام عبارة عن عدد من شاش       ستخدم فى ه وي

ع االفتراضى     . Cave Systemنظام أآثر تقدما وتعقيدا يسمى أحيانا بالكهف  ا الواق ومن أمثلة هذا النوع من تكنولوجي
ستخدم ثالث شاشات عرض        . األمريكية" الينويز" الذى صمم في جامعة      CAVEنظام الكهف    ام ي ى   (وهو نظ شاشة إل

ة   right viewاليمين  سار    forward viewوشاشة أمامي ى الي ر     ) left view وشاشة إل ة أآب ل مجال الرؤي ك لجع . وذل
الم الحقيقي               وهمي       . وهذا النظام يجعل المستخدم محاطا بالشاشات مما يجعل المستخدم اقرب للع وفر االنغماس ال د ي وق

رة    م الحج ي حج ل ف ب آام ة لمكع دران  الداخلي ى الج أن يعرض صور مجسمه عل دة )شاشات عرض ٦(ب ن لع ، يمك
  .أشخاص مرتدين نظارات الرؤية االفتراضية المجسمة أو بدونها التنقل من خاللها داخل هذا النظام

  
  CAVE نظام الكهف ١٢-٢ل شك



  

  

  computer monitorالعرض على شاشة الحاسب 

  
  شاشات الحاسب آأداة فى الوقع االفتراضى ١٣-٢شكل 

ستخدم عددا من شاشات                                  ستخدم شاشة واحدة وآخر ي سم محدود ي ا ق سام، أهمه ى عدة أق وع إل ذا الن وينقسم ه
ل من االنغماس لكنه      . الحاسب متجاورة  ا الفرصة         وتوفر هذه درجة اق وفر له ى ال يت ة الت ستخدم فى األبحاث العلمي ا ت

ا من التفاعل المنطقى                      . لبناء بيئات االنغماس الكامل    درا عالي ا تعطى ق ادى لكنه ل من التفاعل الم درا اق ضا ق وتوفر أي
ة المرت               . والعلمى ا يظهر      وقد يضاف إلى مثل هذا النظام آليات تعمل على توفير االنغماس وردود األفعال والتغذي ة آم جع

  .١٣-٢فى شكل 

  
   الشاشات المتعددة آأداة فى الوقع االفتراضى١٤- ٢ شكل 

  Table-topعروض سطح المكتب 
آما قد . الفارق الوحيد بين هذا النوع والنوع السابق هى عرض البيئة االفتراضية فيها على منضدة مائلة أو أفقية                

دما تكون          . ١٥-٢، شكل   ميكون العرض على شاشات مقعرة توجد أمام المستخد        وتوفر هذه النظم قدرا من التفاعلية عن
ا ال تحقق            . البيئة الممثلة أفقية آلوحات الرسم أو النظر فى المناظير البحرية          صادية لكنه نظم اقت ر ال وهذا النوع من أآث

 . قدرا عاليا من االنغماس إال باستخدام المستخدم لنظارات أو أقنعة مناسبة

  
 table top  نظم١٥-٢شكل 



  

  

  :Head-Mounted Display (HMD)جهاز العرض المثبت بالرأس  
زود مستخدمه بعرض مجسم       من نموذجأول "  Sutherland وسوذرالند Evans ايفانز"عرض آل من  جهاز ي

ز بحوث      ٢٥لكن األمر استغرق نحو    .  ١٩٦٥من خالل خوذة تثبت فى الرأس في عام    ل أن يطور مرآ ا قب   PVL عام
   .١٦-٢، شكل  "EyePhone"وهو ما أسموه بتليفون العين. ١٩٨٩ مشابها يصلح للتسويق التجارى فى عام جهازا

  
  EyePhoneض المباشر للعين  أقدم اجهزة العر١٦-٢شكل 

  
   نظارات الرؤية المجسمة ١٧-٢شكل 

 وتتضمن هذه عادة شاشتي عرض  Head-Mounted Displaysهذا النظام يتطلب ارتداء خوذَة على الرأس آلها
ا تمث          تم من خالله يِن ي ل ع ا لك ل  صغيرتين موضوعتين أمام أعين المستخدم تجسد منظِرا ثالثى األبعاد قد يكون مختلف ي

ة دِة ساآنة أو متحرآ ِة الُمَقلَّ الواقع . صوَر البيئ صريا وسمعيا ب ستخدم ب أثر الم ضا سماعتين آي يت د يتضمن أي ا ق آم
 .  وهو عادة ما يكون مزود أيضا بمتتبع لحرآة الرأس. االفتراضى الذى وضع فيه

وفيرا لإلحساس باالنغماس الكامل والتفاعل ا                     واع ت ر األن الم     وهذا النوع هو من أآث وهى تتفاعل    . لمرئى مع الع
ه                          دما يلتفت حول راه عن ا ينبغى أن ي ا لم ة مناسبة تمام ه رؤي ا       . تماما مع حرآة المستخدم وتوفر ل ا أضيف إليه وإذا م

  .المؤثرات الصوتية فإنها تعزل المستخدم تماما عن الواقع الحقيقى



  

  

          
  رآة والصوت المجسممضافا اليها تتبع الح نظارات الرؤية المجسمة ١٧-٢شكل 

ي     ام االنغماس الكل ة مع المشاهد       "TOTAL IMMERSION"ويسمى هذا أحيانا نظ ستخدم آلي دما ينغمر الُم ، عن
از                ذا الجه داء ه ضا      التي يحيا بينها، ويتفاعل معها في عالم خيالي ثالثي األبعاد، عن طريق ارت ه اي د يضاف الي ذى ق ال

ة   . ترقفازات خاصة موصلة بأسالك إلى الكمبيو ع الحرآ  تحدد   Motion Trackerآما قد يضاف إلى هذا أيضا آلية لتتب
ديم             ضبط تق الى ل باستمرار موقع رأس المستخدم و تسمح للحاسب المتصل بتصميم الصورة المناسبة لموقع الرأس الح

ة     ة االفتراضية المحيط شاهد البيئ سير وي از ي ستخدم الجه أن م ذلك ف ة ل الى ونتيج شهد الح د. الم رأس وعن ك ال  تحري
الي          الم الخي ذا الع الل ه ستخدم خ ود الم اه، ويق وتر االتج دد الكمبي دين، يح ائق     . والي ن الحق وع م ذا الن ستخدم ه وي

  .االفتراضية في الطب، وفي الترفيه و في المحاآاة العسكرية
رِى،      ى أخ ة إل ن ُغَرف تقال م ى من ى مبن ا ف وَف جناح ام َأْن َيُط ستخدم النظ ُن  لُم ذا، ُيمك اآن  وهك الل أم  ُيجوس خ

ازات          . ويمارس خبرات ويتفاعل مع أشياء ال توجد إال برأسه هو وحده فقطَ    ه من قف د يضاف إلي ا ق ك م ساعده فى ذل ي
ة   Data Glovesالبياناِت  ة المرتجع ل       Feed Back المَجّهزْة بأدواِت للتغذي ى اإلحساس بالّلمسِة، ب درة عل َزّودة بالق  م

  . ويتناول وُيعالَج أشياء موجودة فى البيئِة االفتراضيةويمكن له أيضا َأْن َيلتقَط

   
   أجهزة القيادة والتوجيه والتحكم فى البيئة االفتراضية١٨-٢
  Navigation  التجوال واالستكشاف

  األجهزة المقادة 
تحكم Mounted Equipmentتالء او قيادة جهاز  يقوم المستخدم باعاوفيه وفر   .  يتضمن أجهزة الرؤية وال د ي وق

واع    . الجهاز أيضا عددا من المؤثرات التى تضفى قدرا أآثر من الواقعية آاالهتزاز واالرتفاع واالنخفاض              وأحد أشهر أن
شاشات و   . Boomهذا النظام هو مجموعة األجهزة التى تسمى      األجهزة البصرية محفوظة في     فى هذا النظام تكون ال

ع          رى الواق صندوق متصل بذراع متعدد الوظائف للتحكم واالتصال، وينظر المستخدم عن طريق فتحتين في الصندوق لي
  .أو العالم االفتراضي، و يمكنه قيادة والتحرك إلى أى موقع فى البيئة االفتراضية بدون أن يتحرك الجهاز من موضعه



  

  

     
  الثابتة المحاآيات  ١٩-٢

    
  BOOMالمدوى نظام  ٢٠-٢شكل 

  : Touch  اللمس والتحكم
ى      الواقع االفتراض ستخدم ب د الم ربط ي ة ل ازات خاص ستعمل قف ابع     . ت اءات أص دى انحن ات م از البيان يس قف ويق

ر وض              ة وتغي ضا فى        المستخدم ويمكن المستخدم من لمس أو مسك األجسام التخيلي ستخدم أي ا ي ان ألخر آم عها من مك
يس          آما انه يمكننا من . Grasp  التناول والقبض ى ل ع االفتراضى والت دينا ومسك األشياء الموجودة فى الواق رؤية أي

  . مواد حقيقية مصنوعا منما ولو آانأو تشويهه آ ما قذف جسم آذلك لها وجود مادى، ويمكننا 
ع االفتراضي             ران    –مشى ( ويتمكن المستخدم من التحرك خالل الواق خ   .... طي دة        ) إل دات معق ك باستخدام مع وذل

اب   Mouse  ويمكن أيضا أن يكون هذا الجهاز مجرد ماوس space controllerآجهاز سيطرة الفضاء   أو عصا األلع
joystickوس لإلمام  يتقدم المستخدم إلى األمام فى العالم التخيلي وبالمثل فى جميع االتجاهات  وعندما تتحرك الما.   

       



  

  

    
   تسمح بالتحكم والقبض واإلحساس بالملمسقفازات البياناتأنواع مختلفة من  ٢١-٢شكل 
    TrackingPosition   تتبع الوضع

ع الوضع     ) Tele-presence(يتم إحداث وهَم التواجد عن بعد   Positionأو التأثير بوجوده من خالل أجهزة تتب
Trackers التى تحتوى على عدد من مجسات للحرآِة Motion Sensors   

ه                        ة بحيث أن سرعة عالي ا ب ا له شاشة وفق ر ال دما نحرك رأسنا      عتلتقط بدقة حرآات المستخدم وتضبط رؤيته عب ن
ين والعكس     يتغير المشهد البصرى     ى حائط      فإذا التفت الجسم إلى اليمين ظهر له ما ينبغى أن يكون لليم دما تنظر ال فعن
ا هو    مثال ثم يرتفع رأسك لي    نظر ألعلى من خالل شاشة الواقع االفتراضى فسوف ترى السقف الذى يعلو هذا الحائط آم

نفس سرعة             (ك فى الزمن الحقيقى     وذل. الحال فى الحياة الحقيقية    ع وب أى الزمن الحقيقى لحدوث الشيء نفسه فى الواق
  ).االستجابات الحقيقية

ستطيع الحاسب أن   الي ي زاء وبالت اه وموضع أج ات عن اتج د الحاسب بالبيان ى تزوي درة عل ه الق ع ل ذا المتتب وه
ع االفتر             ان              يحسب المنظر المالئم الذي يجب أن يراه المستخدم في الواق إذا آ ى شاشات العرض، ف اضي المعروض عل

ا                         رأس وينقله ة ال رأس سيقيس اتجاهات حرآ ة ال ع حرآ المستخدم يجلس وراء عجلة القيادة داخل سيارة نجد أن متتب
ر        سيارة والمنظ اء ال ن غط زء م امي  وج اج األم ستخدم الزج يرى الم ام س ى األم ستخدم إل ر الم دما ينظ للحاسب فعن

زين والفرامل                الخارجي ، وإذا نظر ا     لمستخدم ألسفل قليال سيرى عجلة القيادة وإذا نظر ألسفل اآثر سيرى دواسات البن
سيارة                       ة ال دما ينظر المستخدم فى بيئ ثال عن اد، فم ى األبع آما أن المتتبع يتحكم فى البيانات الخاصة بمولد الصوت ثالث

ا فى ح                ين أم ى األذن ساوى عل سار سيجد أن حجم        إلى األمام يكون حجم ضوضاء المحرك مت ثال جهة الي ه م ة تحرآ ال
  .ضوضاء المحرك فى األذن اليمنى اآبر من حجم ضوضاء المحرك  في األذن اليسرى

    
   سم٤ جهاز تتبع الحرآة خفيف الوزن وال يتجاوز أبعاده ٢٢-٢شكل 

   dSoun  الصوت المجسم
ففى  . عنصرا هاما من عناصر إضفاء الواقعية على الواقع االفتراضى 3D Stereo Soundيمثل الصوت المجسم 

د  :  ثالثية األبعاد، فمثال هاسمعنالواقع الحقيقى تكون آل األصوات التى    يخفت صوت الطائرة ويتناقص تدريجيا آلما تبع
ه اصدا                د تكون ل ا ينبغى ان نجده فى أصوات        . ء فى جوانب أخرى   آما ان الصوت يأتينا من آل جانب وق ذا هو م وه

 . الواقع االفتراضى

  Augmented  Realityتقنيات الحقيقة المضافة  
شكل ال                      ا ب سمح للمستخدم بالتفاعل معه  وتستخدم لعرض بيئات واقعية مضافًا إليها أشياء وعناصر افتراضية وت

ذا   . يفرق بين الواقعى واالفتراضى    ا             وقد استخدم ه وع فى المسرح المصرى لمخرجين رأوا أن خشبة المسرح آله  الن
سينمائي   سمى بالمسرح ال ا ي ى م وا إل دودة فلجئ ب مح ن داخل قوال د الف ة  .  Movie theatreتح وم الواقعي ذى تق ال

ضل   شكل أف شاهد ب ى الم ع ال ل الواق ى نق درة عل ه الق وة وتعطي ويره بق ة ه. االفتراضية بتط ل عناصر البيئ د تمث ا وق ن



  

  

 تحول األشخاص الذين يعتمدونها إلى جزء من واقع مفتوح ، أي إدخالهم             Holographyباستخدام تقنيات هولوغرافيه    
ه        وقعهم داخل دًال من تق احثو   . نحو مسرح افتراضي ب د ب ا "ويعتق ين       " ناس دة لالتصاالت ب ستخدم آوسيلة جدي ا ست أنه

ا           العلماء ، حيث يستطيع أي عالم في موقع بعيد عرض صورت           ه على جدران مختبر علمي وعلى جدران قاعة ينعقد فيه
  .مؤتمر علمي 

د       سمة ، وق وين صورة مج ضوئية لتك عة ال شتيت األش ى أساس ت ه عل كال الهولوغرافي د األش دأ تولي ستند مب وي
ام  رة ع ا ألول م ذا  ١٩٤٧طوره ي ه ال ف ل نتيجة لألعم ائزة نوب ى ج ذي حصل عل ابور ال يس ج اني دين الم البريط  الع

وتر                      ال زر والكمبي ك مع تطوير اللي د ذل ه بع ى الصور الهولوغرافي رات      . ميدان ، ثم ظهرت أول احثون ومختب ويعكف الب
ا    . أميس لألبحاث على تطوير القاعات الهولوغرافيه        شاء      NASAوتدرس ناس ة إن ه   " عملي في  " مجسمات هولوغرافي

ا ل  ي إجازته ر ف ا تفك ا أنه ا، آم ة له رات التابع د من المختب ع العدي دان الواق ي مي ل ف ي تعم ك الت شرآات، خصوصًا تل ل
ه في المستقبل                     . االفتراضى احثون في نصب قاعات هولوغرافي وال تزال هذه المشاريع في نطاق اإلعداد حيث يأمل الب
 .القريب

  :تطبيقات الواقع االفتراضى 
ا   ما ا، وم ا  من  يمكن أن يحصل باستخدام الواقع االفتراضي ال يحّده إال خيالن اة إال ويمكن أن     مج ل من مجاالت الحي
يس فقط   ":  النييرويقول. ُيحاَآى ذلك في         في  آمل أن يكون للواقع االفتراضي دور، ل ل آ اة ب سهيل سبل الحي يم وت التعل

دة     جديدة إبداع أنماط جديدة من الفنون وخلق وسائل اد طرائق جدي للتعبير الثقافي واآتشاف أنساق جديدة للجمال وإيج
   "الناس  بينقاربللت

شرطة  . الرحالت الفضائية ويستطيع رواد الفضاء باستخدام الواقع االفتراضي أن يتدربوا على آما يستطيع أفراد ال
عأن  املوا م ل أنيتع رة قب ضعوا   المواقف الخط واجههم، وي سيناريوهاتت اال وا باختباره ة ويقوم ستطيع .  المختلف وي

  .تعداد لحاالت الطوارئ دون مجازفات أو أضراريتدربوا على مناورات جوية واالس الطيارون أن
  ابرز هذه التطبيقاتعددا من ال شك انه ال حدود لتطبيقات الواقع االفتراضى وفيما يلى نذآر 

  Medical Practiceالطب   •  Training التدريب    •
  Retail & Marketingالمبيعات والتسويق  •  Educationالتعليم  •
  Data Visualizationر العلمى للمعلومات  اإلظها •    Militaryالعسكرية   •
  Entertainmentالتطبيقات الترفيهية  •  Engineeringالهندسة   •
ية •  Constructionالبناء  • ة االفتراض شارآة التفاعلي  Collaborativeالم

Virtual   
 : بعض من أهم هذه التطبيقاتوفيما يلى

  : التدريب أنظمة
درة          . يعتبر هذا المجال من المجاالت البارزة فى تطبيقات الواقع االفتراضى          ا منح المستخدم الق ونعنى بالتدريب هن

ه                     ا علي دون خطورة م رر ب شكل متك ات ب ه    أعلى التعامل مع العملي ى بيئت اء          . و عل شرآات المتخصصة بن د أمكن لل وق
در ة ت دة      أنظم ى المع درب عل ل ان يت اره قب ا واختب ستخدم عليه دريب الم ة لت دات الحقيقي اآى المع دات تح ى مع يب عل
ران    . الحقيقية اة الطي ار وتظهر       Flight  Simulatorsومن هذه األنظمة أجهزة محاآ ادة للطي ة القي شبه آابين ى ت  والت
ر           أنمكنه   والمؤثرات الصوتية والضوئية وي    واإلشارات آافة المبينات    أمامه ة وان يغي  يتدرب فيها على تنفيذ رحلة جوي

دريب                   رة الت ة فى فت ائرة الحقيقي ل         األساسية من ارتفاعه وسرعته ومناورته فى جو يماثل الط رة بأق  حيث يكتسب الخب
در مناسب          إالتكاليف مع الحفاظ على المعدات الحقيقية بحيث ال يبدأ فى التعامل معها واستخدامها                ى ق د حصوله عل   بع

ع االفتراضى ال يمكن            وآذلك فإن التنقيب األ    .  محاآاة الطيران  أنظمةمن الخبرة على     رى باستخدام الواق ا    أنث  يصيب م
ه  اآنتحتوي ة األم ضرراألثري ة .  بال تراتيجيات مختلف ع االفتراضى باستخدام اس ات الواق سمح تقني اليبوت ددة وأس  متع

ى         ةأنظمآما توجد    . معنوية وأبدون آلفة تذآر مادية      دة سواء    األجهزة  مماثلة لمحاآاة قيادة السيارات وللعمل عل  المعق
  . غيرها أوفى المصانع 

  :التطبيقات التعليمية -
اذج الجزي                   ع ونم دفق الموائ ة وت سية والكهربي ل المجاالت المغناطي ات لمختلف   ئ يمكن بواسطة الواقع االفتراضى تمثي

ة مع المستخدم         فىات  المواد وإنشاء األنظمة الرياضية وتدفق المعلوم       ويمكن اشتراك     interactive أنظمة متفاعل
ا ان تعرض وظائف             أآثر ا ويمكنه شكل        .وتصرفاتها وسلوآها    األشياء  من مستخدم فيه وع ي ذا الن ة   إضافة  وه  نوعي



  

  

  .  لتقنيات التعليمةواضح
ة     وتتضمن   ات التعليمي ضا التطبيق صع                أي د يكون من ال اة ألشياء ق ارات افتراضية ومحاآ ى الطالب الوصول        زي ب عل

ه سواء من     تسمح بالتجول  Virtual  Museumفزيارة المتاحف االفتراضية . إليها ه ومقتنيات فى متحف بكافة أجنحت
ة للمعروضات        أو قريب ورؤية الشكل العام      أوبعيد   ع يكون من الصعب الوصول              التفاصيل الدقيق ا فى مواق ل  . إليه ب

ان          مرتبطة بأحداث مشاهدة   أيضاويمكنهم   اذا آ ساؤل م م بالت سمح له ة وت ة التاريخي ارك الحربي هذه المواقع مثل المع
  يمكن ان يحدث لو؟

   
   التواجد عن بعد مع األشياء أو فى أالماآن مثل المتاحف أو المواقع األثرية٢٣-٢شكل 

شرح الني  ائالً       ي وي يم ق ع االفتراضي في مجال التعل ة الواق ي     يعمل : "ر أهمي ربط ب ى ال دماغ عل دة   ال ن المعلومات الجدي
صفوف  ي ال شكلة ف دة، والم رات الجدي ر     والمثي ن تغّي الرغم م سها ب ى نف وافز تبق رات والح ي أن المثي ية ه المدرس

ة  المعلومات، وهذا هو ة  ". السبب في أن آثيرًا من األطفال ال يحبون المدرسة ويرونها ممل ات التي    ومن أمثل التطبيق
ة المتاحة                 المشاريع التي ت   تلكتثير الفضول،    ل المعلومات التاريخي هدف إلى إعادة تكوين الحضارات القديمة بجمع آ

م إتاحة المجال للطالب              عنها بما فيها المعلومات ذاك، ث ات التي آانت موجودة آن ات والحيوان الجو والنبات الخاصة ب
ا  ين  . بزيارته ة والتجوال ب ارة حضارة مصر القديم ال، يمكن للطالب زي ى سبيل المث ائع ا فعل رام ومشاهدة الوق أله
ة واستكشاف      .  التى صاحبت إنشاءها  التاريخية دورة الدموي ر ال سان عب آما أن هناك تطبيقات للتجوال داخل جسم اإلن

ا أو عصر الديناصورات             ام في     . القلب والجهاز العصبي، أو زيارة القطب الجنوبي أو أدغال أفريقي تم االنغماس الت وي
ة رأسه       باستخدام هذه التجارب عادة ا وتراقب حرآ ل الزواي دل    الخوذة التي تستحوذ على مرأى المستخدم من آ فتتع

   .الصور فيها آنيًا آلما تحرك، فيرى المستخدم األحداث وآأنه جزء منها
 : Entertainmentالتطبيقات الترفيهية 

ضمن وت ن امع ت اليرى ( ية االفتراضرض الف اب ) الج ى واأللع ية ودور الماله سينما  والم   االفتراض سارح وال
 ففى مجال   . البعض يعترف بما يظهره الواقع االفتراضى آنوع مستقل من الفنون له سماته الخاصة         أنبل  . االفتراضية

ات           شرآات انتاج برامج وافالم     تعتمد   المرئى   اإلعالم التليفزيون اعتمادًا آبيرًا على الواقع االفتراضى فى تصميم اإلعالن
وفر     أما فى صناعة    . واألفالم وغيرها ومقدمات البرامج والنشرات     سينما في الم           ال اء ع ى بن درة عل ع االفتراضى الق الواق

ًا أو مجرداً                  ًا أو خيالي الم واقعي ذا الع ان ه ات                . ثالثى األبعاد سواء أآ انى وخلفي ل مب اء أنظمة مث الم يتضمن بن ذا الع وه
ا وأشجار وغابات وآالت وانهار وبحار وسفن وطائرات وأشخاص وتماثيل و          ذا    محاآ ذه األشياء      . ة الجريمة وهك ل ه وآ

ضًا    ، يمكن بواسطة الواقع االفتراضى جعلها متحرآة    ا يمكن اي ا      آم رهم، مم ين الناس وغي اة التفاعل ب ل من   محاآ  يجع
  .الواقع االفتراضى ذو إمكانيات آبيرة فى إعداد األفالم

   :Scientific Visualization اإلظهار العلمى
ا هو                   وفيرةعلومات   م إدخالحيــث يمكــن    ى لموضوع يصعب تصوره آم  للحاسب عن موضوع معين ورسم تخيل

ا       األجرامفى حالة    ى يمكن بواسطتها تكون صورة مجسمة            . السماوية وشكل المجرات وغيره ة  والت اذج الجزيئي  النم
  . المرآبات البروتينية خاصة للمرآبات المعقدة ومنها األبعادثالثية 

ع االف  ة، حيث       وُيستخدم الواق ضًا في األرصاد الجوي ل الحرارة        يرصد تراضي أي ات عن الطقس، مث اء البيان العلم
 فُيغذُّوها للكمبيوتر ليحللها وينشئ نماذج تمثيلية ثالثية األبعاد عن نظام الطقس في والرطوبة وحرآة الرياح واتجاهها،

  .تلك المنطقة، وُينتج تنبؤات عن التغيرات التي يتوقع أن تحدث



  

  

  ارآة التفاعلية االفتراضيةالمش
ة االفتراضية      سمح المشارآة التفاعلي الم         Collaborative Virtualت ا فى إطار من ع  للمستخدمين بالتفاعل مع

ا . افتراضى يمثل بيئة ما بعض    Virtual communitiesت االفتراضية  األمر الذى يخلق ما يسمى المجتمع رى ال ى ي  الت
ا          سياسية القائمة حالي نظم ال دول وال ديال لل د تكون ب ا ق رى . أنه ة قصوى في          وي ات أهمي ذه التطبيق ل ه اء في مث العلم

ين    اهم والتحاور ب ات  التف د   الثقاف ارفوا       أتاحت فق ة الفرصة لطالب من دول متصارعة أن يتع ذه  .  تجارب مماثل ل ه  لع
   .لحل المشاآل التى يرثونها عن عالم آبائهم أفضل من المحاآاة تسهم في مساعدة األطفال الذين على تخّيل سبل طرقال

ع المفترض     وتختلف ه    (درجات االنغماس في الواق ك محاط ب شعور بأن دمج  ال ه  ومن رًا من      ). في يح آثي ا ال يت ا م فمنه
اد حيث    ة األبع ارا  تلعب  التفاعل مثل األفالم ثالثي ل عين        نظ ة لك ة دورًا في عرض صور مختلف اد الثالثي لكن  . ت األبع

ى شاشات قاعات عرض          ا يكون عل ر م الم  االنغماس في المشهد يكون أآث ة ب  األف دًا    IMAXاسم المعروف رة ج  الكبي
   .والتي تشغل آل مجال رؤيتك

يورك، مثاًال آخر لتجربة غير جوية مرعبة فوق نيو سياحية الذي يطير بك في جولةSkyride رايد  وُيَعد فيلم سكاي
ة، فالمقاعد تتحرك     أنه تفاعلية، إّال يلم    في  يمتاز بأنه يضيف حاسة أخرى إلى خبرة المشاهد، أال وهي الحرآ ذا الف ه

يلم . مع حرآة الشاشة بشكل متزامن ين ناطحات           :تقول احدى مشاهدات الف ر ب ا أطي ذهول وأن ك نفسي من ال م أتمال ل
ع نفسي     . فأصرخ من الخوف، ثم أمر بينها بكل براعة بإحداها اد أصطدمالسحاب في نيويورك وأآ م أستطع أن أقن ول

   .واقعًا حقيقيًا ليس أن هذا
ى     ت عل ق اإلنترن دم عن طري ى تق دمات الت ن الخ دءا م ة االفتراضية ب ات الحقيق دد تطبيق الى تتع ت الح ى الوق وف

ات المختلف    ى البيئ ة ف صور الحرآ ى ت صى إل وتر الشخ الم    الكمبي ى ع دة ف ات المعق را التطبيق دن وأخي انى والم ة آالمب
رامج الفضاء          ة بب ة افتراضية       (التكنولوجيا والعلم والمتعلق دريب فى بيئ ة    ) الت ة الفضاء األمريكي ا فى   NASAلوآال  آم
  .أنابيب الهواء وآبسوالت الجاذبية األرضية

ةِ للواقع االفتراضى قابلية للتطبيق في العديد من المجاالت المخ     ارز فى       . تلف الطبع استخدامه الب ا ب و ال يخفى علين
م        Video Games عالم الترفيه فى صنع األلعاب اإللكترونية ة فى الطب وعل ر أهمي در أآث والسينما، آما تستخدم بق

تهالآية       ات االس سويق المنتج صميم، وَت ى، وت صميم الَهْنَدس ة، والت ات الحيوي ن    . التقني وع م در متن ستخدم ق واآلن ي
سيارات             تك ادة ال ران وقي اِت الطي نولوجيا الواقع االفتراضى في األلعاِب، وعروض المنتجات والمبيعاِت وأيضا في محاآي

  .بل والمحطات الفضائيِة
  :طبيةالتطبيقات ال

ورد وود ال    آشف   الم   الدآتور برادف ة         المريكي   االع ة  اإلشعاعية متخصص في استخدام الطاق ا     العالجي  ان تكنولوجي
ة      إجراء  على   األطباءفتراضي تساعد   الواقع اال  ات جراحي دة    عملي وفر وسيلة           عدي ا ت ة و  فضال عن انه ة    آمن ر مؤلم غي

ة  ب  العملية الجراحية   تجربة لألطباء تلك التكنولوجيا تتيح     أنقال  آما  . لتشخيص العديد من األمراض    اد صورة ثالثي  األبع
 . قة المثلى للعالجد الطرييتحدتساعد فى  أنهاآما .  على جسم بشريإجرائهاقبل 

ربما يتمكن األشخاص الذين تنتابهم حالة رعب من الطيران جوًا قريبًا من قهر ذلك              وتشير تقارير طبية أخرى أنه      
ا     يعمل  ف. المرض بفضل استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي        ات المتحدة حالي ا بالوالي علماء الطب النفسي في جورجي

ة                      على تطوير جهاز يلعب الكمبيوت     ة الواقعي ة في البيئ ستغرقون آلي ة ي ك الحال ر فيه الدور األساسي سيجعل أصحاب تل
ع االفتراضي في            . للطائرة ويشرح دآتور الري هودجز العالم بمعهد جورجيا للتكنولوجيا انه يجرى اآلن استخدام الواق

ى  .  أمناوأآثر  سعراقلألنه أآثر آفاءة وأ    )ماهلع مرضي من شيء     (مساعدة من يعانون من الفوبيا       وأثناء التجارب عل
ائرة             ذة الط ع االفتراضي يحاآي المنظر خارج ناف . عالج من يهلعون من السفر جوا يستخدم المريض مسند رأس للواق

ول هودجز   .  مضطرب أو اإلقالع والطيران والهبوط خالل طقس صاف        اتآما يحاآي البرنامج بصورة واقعية عملي      ويق
ى رأسها     . األصوات والتي أحيانا ما تثير مخاوف المريض       نستطيع آذلك محاآاة     أننا ويتمتع هذا النظام بمزايا عديدة عل

ة المرضى                    ذهاب للمطارات لمقابل ثال في ال الجين م ستطيع              , انه ال يضيع وقت المع ن ي ة ل ائرة الحقيقي ه في الط ا ان آم
  . مرات والهبوط عدة طلب من قائدها اإلقالع يأنالطبيب 
ة "ثة عقود ُعرض فيلم الخيال العلمي     منذ أآثر من ثال   و ذى  ، "الرحلة الّرائع ى       ال صّغر األشياء إل ة ت ه آل ظهرت في
ان             .  دقيقة غير مرئية   أحجام احثين، وآ اء والب ارد العلم ة      أخرهم ولقد ظل هذا الحلم يط احثين في والي  مجموعة من الب

دقائق   وبدال من. نورث آارولينا األمريكية حاولوا إحداث نفس األثر عمليا       القيام بعملية االنكماش، قاموا بتكبير صور ال
وتمكنوا عن   . والجسيمات والكائنات المتناهية في الصغر آالبكتيريا والفيروسات إلى أحجام تصل لحجم ملعب آرة القدم             

  .ية ثالثية األبعاد والتفاعل معهاطريق تقنيات متقدمة؛ من رؤية المناظر بطريقة طبيع
دة     ة جدي اء آل م بن م        وت ا اس ق عليه ا أطل ورث آارولين ة ن اء بجامع سم الفيزي ي ق انومتري  ف الج الن  المع



  

  

1NanoManipulator،           از ذا الجه ار ه وم البتك الم الي ذه   . ولقد تم استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في الع ومكنت ه
ول  .اآللة الحديثة العلماء من السباحة في عالم متناه في الصغر، عن طريق ارتداء منظار خاص        ة  أحد أساتذة    يق جامع

هذا الجهاز يشعرك بأنك تطير بين الجزيئات، ويجعل الكروموزومات       : جهاز المعالج النانومتري  ل ه بعد اختبار  أيواوالية  
  . حجم سلسلة جبالفىتبدو هائلة 

  
    تشريح عضلة القلب افتراضيا على شاشة آبيرة٢٤-٢شكل 

دآتور   . بوقة قد تغير أساليب عمل األطباء في المستقبل    وتقدم تقنية الواقع االفتراضي حلوال غير مس       ال ال ارك  "ق م
ا         "وايتهيد ة آاليفورني ل حوالي                : ، أستاذ علم التشريح في جامع دأ قب شريح ب يم الت وتر لتعل ام باستعمال الكمبي إن االهتم
دا  إال أن وضع رسوم حقيقية ثالثية األبعاد يحتاج إلى طاقة آمبيوترية آبيرة      .  سنة تقريبا  ٢٠ . وإلى معطيات متطورة ج

وتر لمشاهدة أعضاء المريض عوضا عن                        ا الكمبي يستخدم بعض األطباء في الوقت الحالي صورا مسحية، وتكنولوجي
  . التقاط صور بسيطة بأشعة إآس أو إجراء عملية جراحية استكشافية

ى ر  بن از عرض آبي وي، جه ة إيللين ي جامع احثون ف وترموصول بكمب Immersadesk أسموه الب وعي ن ن   م
Silicon Graphicsمصمم خصيصا، ويشكل جزءا من   ا ، يتتبع حرآة رأس أي فرد يقف أمام شاشته مرتديا منظار

اد                   . الجهاز ة األبع صورة ثالثي وعندما يتحرك الشخص الذي يستعمل المنظار يستطيع أن يرآز على أجزاء مختلفة من ال
يم                ا  هذه إن: ويقول الخبراء  .التي تظهر على الشاشة    ان أدوات التعل ا أن تحل مك راد له  لتقنية المدعومة بالكمبيوتر ال ي

اء                        الطبى دريب األطب ر لت ة بكثي ل آلف ا أق ل آونه ة مث ا حقيقي افع له ول  .  التقليدية، مثل تشريح الجثث، إال أن ثمة من ويق
ى غرا              : البعض ار، عل ا     إن استعمال النماذج إلجراء الجراحة االفتراضية سيحد آثيرا من األخط ر المساعدة التي توفره

ال؛         " ريتشارد ستافا "ويتوقع الدآتور   .  للطيارين محاآيات الطبران  ة ي تم أستاذ الجراحة في جامع ات  والمه  بالتكنولوجي
ى      -  الطبىالجراحية الناشئة والتعليم   ل حصولهم عل ات افتراضية قب أن يفرض على الجراحين في المستقبل إجراء عملي
ة   ة المهن صاريح مزاول نت ة  م اءنقاب ز       . األطب ا مرآ رى منه د أخ رت معاه د باش اةوق شرالمحاآ  Humanية  الب

Simulation     ن   " ويقوم   . إلى الجراحة الفعلية   ى االفتراض واقع في جامعة آولورادو االنتقال بال ارل راي احثين     "جآ ، مع ب
. قيقي وهو يقص اللحم   المشرط الح  وإحساس  ملمس  معطيا الجراح    بتطوير جهاز يجري عمليات جراحية      هناك  آخرين  
ه يعمل مع            ": جراين"ويقول   ى درجة أن الجراح سينسى أن ة إل ى الحقيق إن الهدف هو جعل التشريح أقرب ما يكون إل
  .آمبيوتر

   :العسكريةالتطبيقات 
ي  تحدث الجيش األمريك ل اس ن قب ران م ات الطي ة  Flight Simulatorsمحاآي رة زمني ذ فت ا من ام بتطويره ، وق

دني والعسكري،       طويلة، وباتت  ه الم ران بنوعي ى الطي ا   هذه التقنية من أهم وسائل التدريب عل ا الجيش    آم د عليه يعتم
  . اعتماًدا آلًيا؛ لصقل مهارات جنوده، ولتحقيق أعلى درجات االستعداد، وأقصى حاالت التأهب القتالي

ة، ويطارد أعداءه،         اتلهم ويتدرب الجندي األمريكي اليوم على معظم األسلحة الحديث ه  يق رح مكان ا  .  دون أن يب آم
دريب،                     ّراء الت ة عواقب وخيمة من ج الي، دون أي ى درجات االستعداد القت ى أعل ه؛ للوصول إل ُيمكنه التعلم من أخطائ
ل      ذ بك ي اآلن لألخ سعى الجيش األمريك ي، وي دريب العمل ة للت دوالرات الالزم ن ال ين م ات المالي ات مئ وفِّر المحاآي وُت

ى  أسباب التقدم ال   علمي ليزداد تفوقه التقني، ويزيد من عمق الفجوة التقنية بينه وبين جيوش العالم مجتمعة؛ للحفاظ عل
  . تفرده
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ن          ون م ي، يتك ع االفتراض ي للواق سرح حرب ن والدة أول م دة ع اث الجدي ضت األبح وئية  ٣وتمخ سلطات ض  م
ى             )بروجيكتور( ة ذات درجة تقوس تصل إل ة دائري درة       درج ١٨٠، وشاشة بانورامي ائق الق ام سمعي ف ة، ومزود بنظ

امج   . قاعة عرض سينمائيةأحدث  واط، وتزيد قدراته عن قدرات األجهزة المستخدمة في ٣٠٠٠بقوة   وُعرض أول برن
درب في             .بعدة أشهر    سبتمبر ١١ تدريبي يعتمد على هذه التقنية قبل حدوث هجمات        دريبي المت ار الت ذا االختب ويضع ه

ذا الموقف             موقع المسؤولية، ويختبر   ى التصرف في ه ة عل زه              .  قدراته العملي م تجهي ذي ت امج، ال ذا البرن ر ه ا يختب آم
ة لحل               ذه العملي رار، وخطوات تنفي درب للق اذ المت ة اتخ ع االفتراضي، طريق الم الواق باستخدام أعلى تقنية متاحة في ع

شكلة ي، . الم ع األحداث الحقيق ابق موق اد يط ا يك ا ملموس امج واقع وفر البرن ا ُيموي ل  آم درب من التصرف بك ن المت كِّ
  . حرية

  
   التدريبات العسكرية على األسلحة الجديدة٢٥-٢شكل 

ذه األحداث                   ١١ أسابيع على أحداث     ٣وقبل مرور    رون في أن ه اء يفك دأ العلم  سبتمبر في نيويورك وواشنطن، ب
ي  ا ف تلعب دوًرا هاًم ي س ة الت ات الحديث ور التكنولوجي سارع ظه ى ت ة  ستؤدي إل ا أسموه بمكافح ا ضد م  حرب أمريك

ى الحروب ضد الجماعات                            سيطرة عل تحكم وال دريب، واإلدارة، ونظم ال اإلرهاب، وال سيما في مجاالت التخطيط، والت
ة ا . المعادي ام بتطويره ي ق ات الت ى أحدث التقني الي عل ي الوقت الح راء الجيش األمريكي ف د خب داع "ويعتم د اإلب معه

ة        Institute of Creative Technology ICT" التقني  اء الحاسبات بجامع راء العسكريين وعلم اون مع الخب  ، بالتع
ا" اوث آارولين ة،      " س ف القتالي ي أصعب المواق ة ف صرف بحكم ى الت وده عل دريب جن ود؛ لت سيناريو بهولي اب ال وآت

  . وأشدها تعقيدا، وال سيما الحرب في أفغانستان والعراق
دا،    العراق،  ثم  افغانستان  عبى   ش  آل من   الحرب على   شن قبلو دريبيا جدي جّهزت وزارة الدفاع األمريكية مسرحا ت

ادة الجيوش                     اب، وجلست مجموعة من ق سميه باإلره ا ت للتجهيز واإلعداد للعمليات الحربية المزمعة في حربها ضد م
وات طا                  ين الجيش األمريكي وق ة ب ة وهمي ستان     المتخّصصين أمام الشاشات الكبيرة يتابعون معرآ ان في أفغان وم . لب  يق

ة                              فيها ائرات األمريكي ه الط وم في ذي تق ان، في الوقت ال ال داٍم في المدن والكهوف والودي  المقاتلون األفغان بتنظيم قت
ارك          خبراء االستراتيجية ويحاول  . بقصف مواقعهم وأماآن تواجدهم    ة، ومع ر تقليدي دعوا سيناريوهات غي حرب  ل أن يبت

   .عة متنوعة من السيناريوهات المحتمل تطبيقها العصابات، ويعدون مجمو

  
   تصميم السيارات العسكرية بما يتناسب مع ظروف آل معرآة٢٥-٢شكل 

رب اح  ل ح راق وقبي فتالل الع دد آل ة   ع ات األربع ادة الهيئ ن ق يش م سكريين   للج ضباط الع ن ال ي، وم  األمريك
اة      ؤون المحاآ ع ش اون م ة بالتع اورات حربي ي من شارآة ف سابقين بالم يين ال الجيش بوالدبلوماس ب ب الحاس

"computer-simulated affairs "   ي ا ف ة لتطبيقه سيناريوهات واقعي ر ال د أآث د لتحدي ا ض الماإلحربه ى س  ف



  

  

ا صعبة                     و. العراق ة دروس دفاع األمريكي وزارة ال د لقنت مخططي الحروب ب دريبات االفتراضية ق ذه الت ى أن ه شار إل ي
ل                  ات للغاية، نتيجة لطبيعة الحرب غير المألوفة التي يتعرض لها الجيش ألول مرة، ولم تفلح آ  الجيش األمريكي     إمكاني

دة المدى في تق     ة واألسلحة بعي دريبات، وآانت        وال التقني ذه الت ريكيين من خالل ه ود األم ل عدد المصابين من الجن لي
  . اإلصابات المفترضة آبيرة في جميع السيناريوهات المقترحة

ود                    واقعي لجن ل ال رد الفع ؤ ب ادة الجيش أن     . المقاومة ويعترف قادة الجيش األمريكي بصعوبة التنب ا يعترف ق آم
ة، والتكن      ة المتفوق ا المتقدمة لألسلحة       القدرات التكتيكي ي             ولوجي دة عل ة المعتم وات األمريكي درات االستخبارية للق والق

ال                  ين في الكهوف والجب وعرة      ذاتاألقمار االصطناعية، قد ال تجدي نفعا في محاربة المختبئ ة ال  فى    التضاريس الجبلي
ة    حرب الشوارع التى يخوضها المقاتلون فى شوارع           آو ؛أفغانستان  للهجوم دون      ال توجد وسيلة      حيث  المدن العراقي

  .  في الجنود األمريكيينفادحةحدوث خسائر 


