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تكنولوجيا الواقع االفتراضى     
Design & Virtual Reality

تكنولوجيا الواقع االفتراضى     تكنولوجيا الواقع االفتراضى     
Design & Virtual RealityDesign & Virtual Reality

أحمد وحيد مصطفى      / د.أ
 جامعة حلوان        –آلية الفنون التطبيقية             

أحمد وحيد مصطفى      أحمد وحيد مصطفى      / / دد..أأ
 جامعة حلوان         جامعة حلوان        ––آلية الفنون التطبيقية             آلية الفنون التطبيقية             
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تكنولوجيا الواقع  االفتراضى         تكنولوجيا الواقع  االفتراضى         

معدات الواقع االفتراضى آثير ة  لكن      معدات الواقع االفتراضى آثير ة  لكن      
::أهمهاأهمها

معدات خلق البيئة االفتراضية         معدات خلق البيئة االفتراضية         ••
معدات التعامل مع هذه البيئة              معدات التعامل مع هذه البيئة              ••

ومكوناتها     ومكوناتها     
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: 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          •
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العرض على شاشة الحاسب    العرض على شاشة الحاسب    



0909 آانون الثاني،  آانون الثاني، 0303 التصميم والواقع االفتراضى         التصميم والواقع االفتراضى          1313

الشاشات المتعددة     
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table toptable topنظم  نظم  
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EyePhoneأقدم اجهزة العرض    
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 متكامل   متكامل  HeadMountHeadMountنظام   نظام   
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أجهزة القيادة والتحكم فى البيئة االفتراضية    
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BOOMنظام المدوى      
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أنواع مختلفة من قفازات البيانات تسمح بالتحكم   
والقبض واإلحساس بالملمس

   



0909 آانون الثاني،  آانون الثاني، 0303 التصميم والواقع االفتراضى         التصميم والواقع االفتراضى          2020

جهاز تتبع الحرآة خفيف الوزن    
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AugmentedAugmentedتقنيات الحقيقة المضافة         تقنيات الحقيقة المضافة         
RealityReality  

تستخدم لعرض بيئات واقعية مضافًا إليها أشياء وعناصر افتراضية     تستخدم لعرض بيئات واقعية مضافًا إليها أشياء وعناصر افتراضية     
. . تسمح للمستخدم بالتفاعل معها بشكل ال يفرق بين الواقعى واالفتراضى       تسمح للمستخدم بالتفاعل معها بشكل ال يفرق بين الواقعى واالفتراضى       

ها ها استخدم هذا النوع فى المسرح المصرى لمخرجين رأوا أن خشبة المسرح آل            استخدم هذا النوع فى المسرح المصرى لمخرجين رأوا أن خشبة المسرح آل            
تحد الفن داخل قوالب محدودة          تحد الفن داخل قوالب محدودة          

الذى تقوم الذى تقوم  .  .  Movie theatre Movie theatre لجئوا إلى ما يسمى بالمسرح السينمائي     لجئوا إلى ما يسمى بالمسرح السينمائي    
ى المشاهد  ى المشاهد  الواقعية االفتراضية بتطويره بقوة وتعطيه القدرة على نقل الواقع ال        الواقعية االفتراضية بتطويره بقوة وتعطيه القدرة على نقل الواقع ال        

..بشكل أفضل  بشكل أفضل  
  HolographyHolography  هولوغرافيه   هولوغرافيه   تمثل عناصر البيئة هنا باستخدام تقنيات   تمثل عناصر البيئة هنا باستخدام تقنيات   

نحو  نحو  تحول األشخاص الذين يعتمدونها إلى جزء من واقع مفتوح ، أي إدخالهم            تحول األشخاص الذين يعتمدونها إلى جزء من واقع مفتوح ، أي إدخالهم            
. . مسرح افتراضي بدًال من تقوقعهم داخله      مسرح افتراضي بدًال من تقوقعهم داخله      

 في  في  ستستخدم آوسيلة جديدة لالتصاالت بين العلماء ، حيث يستطيع أي عالم      ستستخدم آوسيلة جديدة لالتصاالت بين العلماء ، حيث يستطيع أي عالم     
موقع بعيد عرض صورته  الثالثية االبعاد على جدران مختبر علمي وعلى       موقع بعيد عرض صورته  الثالثية االبعاد على جدران مختبر علمي وعلى       

..جدران قاعة ينعقد فيها مؤتمر علمي     جدران قاعة ينعقد فيها مؤتمر علمي     
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  تطبيقات الواقع االفتراضى        تطبيقات الواقع االفتراضى        

 Collaborativeالمشارآة التفاعلية االفتراضية •
Virtual 

Constructionالبناء •

Engineeringالهندسة     •Entertainmentالتطبيقات الترفيهية •

Militaryالعسكرية  •Data Visualizationاإلظهار العلمى للمعلومات    •

Educationالتعليم •Retail & Marketingالمبيعات والتسويق    •

Trainingالتدريب   •Medical Practiceالطب   •
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 التواجد عن بعد مع األشياء و فى المتاحف و المواقع    
األثرية
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التطبيقات الطبية      

تشريح عضلة القلب افتراضيا    
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التطبيقات العسكرية       التطبيقات العسكرية       

التدريبات العسكرية على األسلحة الجديدة     •
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تصميم السيارات العسكرية بما يتناسب مع ظروف آل معرآة  


