
 

  

  الواقع االفتراضى والتصميم  
  

رهم من                       فى آثير من الصناعات القائمة أصبح هناك العديد من فرق العمل التى تضم المصممين والمهندسين وغي
المسئولين فى المجاالت المختلفة للتحقق من استيفاء متطلبات التصميم آالشكل الخارجى، والوظيفة االستخدامية، الفك              

ل من خالل                          ... والتجميع، تأآيد الجودة   اليف أق ا بتك ضها وإنجازه ام يمكن تخفي ل من المه الخ وهذا يحتاج إلى آم هائ
  .تكنولوجيا الحقيقة االفتراضية

سيارات           دات وال زة والمع ات واألجه شآت والمنتج صميم المن ال ت ى أعم ر ف ى دور آبي ع االفتراض ك أن للواق وال ش
اء النم    . الخ  .. والقطارات   ه آمستخدم         حيث يقوم المصمم ببن ل مع ع االفتراضى ويتقاب ذى سيصممه فى الواق وذج ال

شكل واألداء المناسب               صورة وال ى ال ويقيم أداءه ويطوره ويغير فى شكله ووظائفه حتى يصل بالمنتج او المشروع إل
ع االفتراضى     . للتنفيذ الفعلى    ين التصميم وأنظمة الواق إذ . الشك أن هناك عالقة تفاعلية تكاملية وثيقة ب ذه   ف ا آانت ه

دة          درات جدي وفير ق ى ت ة ف دة للغاي ضا مفي ا أي ا فإنه ه بناءه تفهم واع يمكن صمم م ى م ديدة إل ة ش ى حاج والم ف الع
  : ويمكن إيجاز هذه العالقة فى ثالثة أقسام . للمصممين يمكنهم االستفادة بها فى آافة أعمالهم ومجاالت تخصصاتهم

  :  دعم العملية التصميمية-أ 
ع االفتراضى         ما نعنيه هن  ات الواق ة التصميمية باستخدام بيئ ع االفتراضى      ا هو دعم العملي وهو يعنى استخدام الواق

د              راع شيء جدي ات                . للمساعدة فى حل مشكلة واخت ادة اإلمكاني ع االفتراضى يمكن استخدام لزي ات الواق فأنظمة بيئ
ات         آما يمكن بواسطته إنتاج   . اإلبداعية للمصممين والمهندسين والعلماء     عينة أوليه للمنتجات او لألجهزة ذات المكون

  .المعقدة والتى يتم تجميعها او إعادة ترتيبها أو فكها بدون الحاجة إلى استخدام معدات أو أجهزة مكلفة 
ى           . آما يمكن تمثيل التحليالت الرياضية أثناء مراحل التصميم        ؤدى إل وهذه اإلمكانيات التى يقدمها الواقع االفتراضى ت

ة  سرعة  سانية الخالق ات اإلن ادة الجودة للعملي ذ وزي ات  .  التنفي ادة اإلمكاني ساعد فى زي ذلك يصبح الحاسب أداة ت وب
  .البشرية 

   :Visualization بناء المرئيات -٢
ات    اء المرئي ستخدم بن صميم        Visualizationي داخلى وت صميم ال ارى والت صميم المعم ى الت ل ف ن طوي ذ زم  من

ا      المنتجات وبناء المجس   . مات من األدلة األثرية لكن هذه االستخدامات زادت عمقا بإضافة تقنيات الواقع االفتراضى إليه
ل          ا فحسب ب تمكن من التعامل معه وال تسمح هذه التقنيات للمستخدم باستكشاف أشياء اصغر جدا أو اآبر جدا من أن ن

صميمات  ذه الت ار ه ل واختب سماح بتحلي داخلى  . وال صميم ال ال الت ي مج ر  وف شخص أو لشخصين أو أآث وم ل ن الي يمك
ل أن  . التجول معًا داخل مباني ومنازل افتراضيه والتعرف على تصميمها وإجراء التغييرات والتعديالت على ديكوراتها  ب

  .تطبيقات تتيح للناس العاديين أن يعيدوا ترتيب األثاث في بيوتهم، بل وأن يعيدوا صياغة تصميم هذا االثاث هناك
  :المنتجات تصميم -٣

ا فعالً                تم بناؤه ل أن ي تهم قب روا  تصميم أبني شوا ويختب اريون أن يعي ستطيع المعم ع االفتراضي ي . باستخدام الواق
ستطيع المصنعون أن يطوروا اآلالت افتراضياً     سرعة          وي ا ب ا ويغيروه دلوا أجزاءه ع األوجه ويب فيتحسسوها من جمي

 . لتصميم فإن المهندس يستطيع إصالحها بسهولةأن هناك مشاآل في ا فإذا تبّين. وبكلفة قليلة
ل     ى صناعة مث صفة خاصة ف ات ب صميم المنتج ال ت ى مج ة االفتراضية ف ة للحقيق ات الهام اول التطبيق ن تن ويمك

ى                  ة الت د من الخطوات التقليدي اك العدي ك أن هن يجب  صناعة السيارات التى تتم من خالل عملية تطوير مكلفة للغاية ذل
وافقة على النموذج النهائى بدءا من رسم االسكتشات ثم عمل نماذج من خامة مناسبة بمقياس أصغر                     خوضها قبل الم  

م عرضت     ار مباشرة بالحاسب ث ذه األفك إذا أعددت ه ى، ف الحجم الطبيع ائى ب م تطوير النموذج النه نفس الحجم ث أو ب
ة االفتراضية          ات الحقيق ى تصو     , ببعض األجهزة الخاصة وتقني ا مع      يمكن الحصول عل ا وخارجي سيارة داخلي ر آامل لل

تج          الفحص االفتراضى للمن سمى ب ا ي واب فيم تح وغلق األب ذى   . Virtual Product Clinicإمكانية الحرآة وف األمر ال
فعلى سبيل المثال يستغرق عملية تشكيل وضبط نموذج آامل بالحجم الطبيعى من الطين       . يوفر الكثير من الوقت والمال    

 من ثالث أالف ساعة إلى أربعة أالف ساعة Computerized Milling Machineر تعمل بالحاسب بواسطة ماآينة حف
ة       . وبتكلفة تصل إلى نصف مليون مارك ألمانى اذج المادي ديال عن النم اذج االفتراضية ب  Physicalوعندما تكون النم

Objects          يل ال يمكن لمسها باليد مباشرة ولكن      يمكن الحصول على نموذج ملون ثالثى االبعاد بالحاسب مزودة بالتفاص
ل                            ة متصلة بالحاسب إلدراك صفات مث ذا نظارات خاصة للرؤي ا وآ سطح الخارجى له بارتداء قفازات خاصة إلدراك ال

  . التى تحقق فاعلية البعد الثالثىReflections، االنعكاسات Shininessاللمعان 



  

  

   :   التقييم االستخدامى للمنتجات
ه أن  ك في ا الش ب         مم ة الجوان ن مطابق د م ن التأآ ا ع ى فيه ن التغاض ى ال يمك ات الت ن المنتج ر م اك الكثي  هن

واقعى   ة لالستعمال ال سيارات   , اإلرجونوميكي اد صناع ال ر اتح سيارات أبتك صميم ال ل ت ال مث صدد وفى مج ذا ال وفى ه
اع     والتى تتحرك ب  (Ramsis)األلمانية باستخدام برامج الكمبيوتر الدمية االفتراضية        ة تعطى االنطب سالسة شديدة وحري

وزن             ل ال سيارة مث د ال بحرآة اإلنسان الطبيعية الستخدامها فى التجارب للحصول على بيانات واقعية مرتبطة بسلوك قائ
ة                   .......الرؤية وعوامل الراحة    ,وضع الذراع والقدم  ,  ًا لحرآ راغ آافي ان الف ا إذا آ ه فى إدراك م الخ وذلك لالستفادة من

سيارة           القدم أ  راغ ال رأس فى ف ة ال ادة أو حرآ ة القي د أفضل أوضاع      . و ارتفاع الرآبة متناسبًا مع عجل ذلك فى تحدي وآ
  للرؤية سواء للتابلوه الداخلى أو الضوء الخارجى المواجه للعين دون الحاجة لتحريك الرأس سريعًا 

  : تصميم الواقع االفتراضى-٤
ى أنظمة           وم                    الشك أن الحاجة تتزايد للوصول ال ـد أصبح من الممكن الي ة وقـ ر فاعلي ات افتراضية أفضل وأآث بيئ

دة للتصميم             ة                . اعتبار أنظمة البيئات االفتراضية مجاالت جدي ع االفتراضى التكنولوجي ار نظم الواق ه يمكن اعتب ا ان آم
ل المصمم اال خصبا لعم ا مج ارة وتح. جميع ر الموضوعات إث و أآث ات االفتراضية ه صميم البيئ ر ت ة يعتب ى عملي ديًا ف

ع االفتراضى     ة وان                    . تصميم الواق ة الطبيعي ى عن البيئ ى أن المصمم يجب أن يتخل ك إل سبب الرئيسى فى ذل ويرجع ال
ى           . يعيش فى عالم االفتراضى او المجرد      ة عمل بحاجة ماسة غل ازات والنظارات منطق ا أن تصميم الخوذات والقف آم

ة         وتقوم دراسات مستمرة . جهود مصممى المنتجات   ر صداقة وألف ذه األداة لتكون أآث ومستفيضة للتطوير المستمر له
سان والحاسب           ين اإلن ى      . مع المستخدم وأآثر فاعلية وذلك بتطوير برامج التفاعل ب ر وذات جودة اعل ات اآب اء بيئ وببن

  .وتطوير أجهزة التفاعل مع المستخدم 

  :تقنيات الواقع االفتراضى والمصمم
ام                   وأهم قدرات نظم الواقع ا     ات والنظارات الخاصة للقي ازات البيان ل قف ة مث ه المعروف الفتراضى هو استخدام أدوات

بعمليات اإلدخال والتحكم فى عناصر التصميم  باستخدام حرآات الجسم أو بالتوجيه المنطوق وهنا تستجيب المجسمات                 
زمن                      ة وفى ال ة باستجابات منطقي ه اللحظي ا داخل الحاسب ألفعال ذا يمكن للحاسب أن          التى يتعامل معه ى،  وهك الحقيق

  بتحويل أفكار المصمم وتصوراته إلى مكافئها المجسم لكى يجرى    Model Editingيكون وسيلة طيعة لتعديل النماذج
عليها التعديالت التى تراوده، ليظهر تأثيرها على الفور، حتى يصل إلى نموذج نهائى يمكن استخدامه فى إخراج العمل               

  بحجمه الطبيعى

 
   أثناء استخدامه لبناء شخصية آرتونية مجسمة Free Form نظام ٢٦-٢شكل 

  



  

  

  
   بناء النماذج من خالل تكنولوجيا اإلحساس٢٧-٢شكل 
  :النمذجة من خالل تكنولوجيا اإلحساس

ى                Phantomعندما ظهرت تكنولوجيا الفانتوم      درتها عل  منذ بضع سنوات انبهر المصممون من ق
 يحسون األشياء ثالثية  عن بعد آما أتاحت لهم أن يحسوا ردود أفعال النماذج الرقمية            أن تجعل مستعمليها  

شاشة أو يحسونها فى أصابعهم               ى ال شاهدونها عل ى         .  التى يصنعونها وي ة المستحدثة ال ذه التقني وأدت ه
ذ                            اتج عن إحساسهم ال د ن ذاق الجدي ذا الم أن ه سرها المصممون ب ة خاصة ف ا طبيع ى نماذج ومنتجات له

ا          . انتقل إلى النموذج مباشرة عبر هذه التقنية   ى األصح آم ه المصمم أو عل ا تخيل ا آم تج يكون تمام والمن
  . أحسه

ورم          سمى الفرى ف ة ت وتطورت تكنولوجيا نقل اإلحساس حتى فوجئ المصممون مع نهاية التسعينيات بظهور تقني
FreeForm .             دأ المصم دما يب ه عن اذج             لقد أدرك مصممو هذا النظام أن اذج فى استبدال الطمى والنم مون وصناع النم

را من               درا آبي دون ق األخرى اللدنة مثل البالستوسين وأدوات التشكيل فيه بالحاسب ولوحة مفاتيحه وشاشته، فإنهم يفق
. بل أن بعضهم يشكو من عدم قدرته على تقدير حجم النموذج او مدى نعومة ملمسه من عدمه               . الحس اللمسى بالخامة  

شرآات   لذا ف  ذين          SensAble Technologiesإن أحد ال ين المصممين ال دة لتمك ا جدي   تكفلت بالبحث عن تكنولوجي
سمى        ام ي تخدام نظ اذج باس ن نم ه م ه أو يبنون ا ينحتون شعور بم ى ال درة عل تعادة الق ى اس ب ف ستخدمون الحاس ي

FreeForm Modeling . التفاعل عن طريق حاسة اللمس مع       وتسمح هذه التقنية المتقدمة للفنانين والمصممين فى
اذج             اهونى المتخصصة            . ما يصنعونه مما أدى إلى أسلوب أآثر طبيعية وواقعية فى بناء النم ا م سيدة ديان د أسمت ال وق

د النمذجة باإلحساس        د التصميم األسلوب الجدي ى جربت فى       Modeling by feelingفى نق ة الت ى الطريق ، واثنت عل
ا               عدد من الجهات األآاديمي    يم التصميم وأثبتت نجاحه ام المستخدم      . ة والتعليمية التى تعمل فى مجال تعل ويتضمن النظ

صنيع بالحاسب                  دى  . Cad/Camقدرا آبيرا من تكنولوجيا الواقع االفتراضى باإلضافة إلى تفعيل نظم التصميم والت فيرت
صميم ى ت شبه ف ة ت أدوات نحت الكتروني زود ب اد وي ة األبع ارة ثالثي ا المصمم نظ ن نهايته ة لك ها أدوات النحت التقليدي

سم          ن ملمس الج سية ع ات ح ه معلوم ع إلي ضا يرج ه أي ب ولكن صمم للحاس ات الم ل تعليم ستخدم لنق از ي صل بجه تت
صال أو الطمى                       ستخدم النحات الصل دما ي ال النحت عن ادين فى أعم شكيل المعت ر      . وإحساس القطع والت شير احد اآب وي

الم      وع من            ,Doug Cleminshaw مصممي  المنتجات فى الع ذا الن ه له د تجربت ه عن شأن بأن ذا ال ه فى ه ى تجربت  إل
سمى                   بعض ي ى، حتى ان ال شكيل فى الطمى الحقيق النحت الرقمى حصل على نفس اإلحساس وآأنه يمارس القطع والت

  .Digital Clayاألسلوب الجديد بالطمى الرقمى 

ضا                ويمكن بالطبع استخدام الطابعات ثالثية األبعاد        شائع أي ه من ال للحصول على نسخة من النموذج المصمم ولكن
وتعمل ديانا والزاك على نحت شخصية      . استخدام هذه النماذج مباشرة فى األفالم الكارتونية المجسمة أو ألعاب الحاسب          

  . دونكان المعروفة فى افالم الكارتون باستخدام هذا النظام



  

  

  
 .Freeform المعروفة فى أفالم الكارتون باستخدام  ديانا والزاك وشخصية دونكان٢٨-٢شكل 

ر المستعمل مجسمات                      . درة اللمس المجسم فيبتك ة عن طريق ق وقد أدخلت تكنولوجيا الفرى فورم النماذج الرقمي
صلة بالحاسب شكلى  اد من خالل اداة مت ة األبع ة ثالثي رى ٢٨ و٢٧ و٢٦-٢بديهي واء وي ى اله  وينحت باإلحساس ف

وفر النحات         الشكل الذى قام     ا ي ه وهن راد نحت شكل الم بنحته على شاشة الجهاز مباشرة،  ويمكنه التعديل المباشر فى ال
وم مع استحالة       الطمى أو الف وقتًا طويال فى عمل النموذج المراد آان ضائعًا فى عمل النموذج بالطرق التقليدية سواء ب

ة مسح ضوئى              ا ألجراء             Scanningاإلظهار بشكل محسوب رياضيًا ثم القيام بعملي شكل لنموذج رقمى ربم ل ال  لتحوي
   . CNCالتعديالت عليه من خالل برامج الحاسب أو للحصول على نسخة من خالل ماآينات الـ

ه                         دريب المصممين علي ه وت شديدة وسهولة العمل ب ساطته ال ام النمذجة باإلحساس بب وفر      . ويتميز نظ ه ي ا أن آم
ة   للمصمم اإلحساس آأنه يعمل بأدوات ال    ل جزئي ا ان أى ملمس   .  نمذجة  التقليدية ويجعل له السيطرة على ملمس آ آم

شاشة     ال        . يصنعه  بحس أصابعه يترجم رقميا ليظهر مباشرًة على ال ة فى أداء األعم ة بالغ ام للمصمم حري ويعطى النظ
ا هو الحال فى اغلب نظم التصميم بالحا         . وإلغائها والتراجع عنها ثم استعادتها مرة أخرى        درة     آم ه الق سب مضافا إلي

  .على الحس
ل                      ه مث ويتوفر لنظام الكاد الذى يتضمنه النظام عدد من المزايا التى يمكن للمصمم االستفادة منها لتوفير وقت عمل

  . لجزء او لكل النموذج او نسخ أجزاء وتكرارهاmirroringالقدرة على خلق نماذج معكوسة 
شاء ومعا    ى إن رة عل درة آبي ام  ق ذا النظ رامج      وله ام ب سية أم ة الرئي ا العقب ى آانت دائم لجة األشكال العضوية الت

  .التصميم بالحاسب ن، والتى آانت تفقد المصمم القدرة على إنتاج ما يحسه
ه                    دى، فهو يمكن ه فى العمل التقلي سنى ل زة للمصمم ال تت ويتيح العمل الحر بتقنيات الواقع االفتراضى قدرات متمي

رة        ٢٩-٣والنموذج شكل   . موذج والتعديل فيه من داخل النموذج     ممارسة التعامل  مع الن     ذه الفك ال واضح له ى  .   مث فعل
شهير        صناعى ال ام المصمم ال ال ق ذا   Rhode Island School of Design  أحد أساتذة   Kevin Walkerسبيل المث  بعمل ه

داخل النموذج ليدفع للخارج شكل   التمثال الشخصى لنفسه وهو يشرح آيف انه قد تمكن من عمل الحاجب بالولوج إلى          
 .آما ان تمثال المرأة الحامل الذى صممه أيضا مثال جيد لهذه الفكرة. الحاجب ليحصل عليه بدقة شديدة 



  

  

  
   بناء النماذج الصعبة واختبارها والمحاآاة الدقيقة حتى للتعبيرات٢٩-٢شكل 

  :المراجع .١
o  ٢٠٠١ - دار روز اليوسف– رسوم الحاسبات ثالثية األبعاد -أحمد وحيد مصطفي  
o  ٢٠٠٣ - نقابة المصممين– الحاسبات اآللية فى الفن والتصميم –أحمد وحيد مصطفي  
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