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  وأدراجها علً االجهزة االلكترونٌة وأثرها علً المتلقً
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 البحث :  ملخص

ٌشهد عصرنا الحالً تغٌرا مستمرا وتطورا سرٌعا فً مختلف جوانب الحٌاة بما فً ذلك التطور التقنً والتقدم العلمً ، 

الوسائط الرقمٌة من اجل باستخدام  المعزز الواقع لتقنٌة استخدام التطور التكنولوجً أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

 المراحل إلى البحــث ٌتطـرق ، و ...غٌرها أو حدائق أو دراسٌة أماكن أو عامة أكانت أماكن العثور علً المسار سواء

 أن المراحل هذه دراسة من ٌمكن كـٌف و ، استجابة ثم إدراك ثم إحساس من التفاعلٌة تحدث لكً بها المتلقً ٌمر التً

 دوافعه على التؤثٌر ٌمكنها كٌف الوسائط الرقمٌة التً تم تصمٌمها لتوصٌل المعلومات ، و لمتلقً وا بٌن نعزز التفاعل

 و واتخاذ القرار من خالل تقنٌة الواقع المعزز التً توفر مشاهدات افتراضٌة للعثور علً المسار فً البٌئة الحقٌقٌة,  لجذبه

 سلوك على الواقع المعزز باستخدام الوسائط الرقمٌة تصمٌم أنماط تؤثٌر إمكانٌة مدى فً البحث مشكلة تكمن هنا من و

 أنماط و أفكار و إمكانٌات باستخدم أنه البحث ٌفترض ، و اإلٌجاب من اجل العثور علً المسار  أو بالسلب المتلقً

البحث الً  ٌهدف و االجتماعً، سلوكه فً ستإثر بالمتلقً المحٌطة الحٌاة مجاالت التفاعلً للواقع المعزز فً التصمٌم

( فً تنمٌة مهارات التفكٌر البصري Augmented Realityدراسة والتعرف علً الفاعلٌة القائمة على تكنولوجٌا الواقع المعزز )

 كافة ٌشمل دراسة بما حٌث من الجانب اإلٌجابً عن الكشف إلىلدي المتلقً وادراكه للوسائط الرقمٌة الموصلة للمعلومات 

 و تطوٌر و لتقنٌة الواقع المعزز التفاعلً التصمٌم دور لتؤكٌد البحث أهمٌة تؤتً و تناسب المتلقً، التً ةالمختلف األنماط

 على البحث منهجٌة تقوم و ، سلوك المتلقً على الواقع المعزز أنماط تؤثٌر حول الضوء إلقاء و ، المتلقً سلوك بناء

 .  الوصفً التحلٌلً المنهج

 المتلقً سلوك -اإلبداعى  التفكٌر  -الوسائط الرقمٌة  – معززالواقع ال  : المفتاحٌة الكلمات

Research Summary : 

In this era, there is a continuous change and rapid development in various aspects of life, 

including technical development and scientific progress. The aim of the study is to identify 

the effect of using the technological development of reality technology enhanced by using 

digital media to find the path whether it is public places, places of study, ..., The research 

examines the stages in which the recipient experiences, so that the interaction can be 

generated by a sense of perception, then a response, and how these stages can be considered 

to enhance the interaction between the receiver and the digital media that is designed to 

communicate the information, , And how they can influence their motivation to attract and 

make decision through enhanced reality technology that provides virtual observations to find 

the path in the real environment, 
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Hence, the problem of research is whether the patterns of enhanced reality design using digital 

media can influence the recipient's behavior negatively or positively in order to find the path. 

The research assumes that using the possibilities, ideas and patterns of interactive design of 

the enhanced reality in the areas of life surrounding the recipient will affect His social 

behavior, And the study aims to identify the effectiveness of Augmented Reality in 

developing the visual thinking skills of the recipient and his understanding of the digital 

media that leads to the information to reveal the positive aspect in terms of the study of all 

different types that fit the recipient. To emphasize the role of interactive design of enhanced 

reality technology, to develop and construct the behavior of the recipient, to shed light on the 

effect of enhanced reality patterns on the behavior of the recipient, The research methodology 

is based on a descriptive analytical approach. 

Keywords: augmented reality - digital media - creative thinking - recipient behavior 

 مقدمة :

القرون التً شهدت تطوراً فً مجال االكتشافات واالختراعات فً تارٌخ البشرٌة ونقل العلم ٌعد القرن الحالً من أهم 

ٌُقدمه الحاسب اآللً لدفع  0المتحضر من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات فؤخذت الدول النامٌة تحاول االستفادة مما 

ومٌة والتعلٌمٌة وشركات القطاع الخاص ، عجلة التنمٌة فً المجتمع حٌث اخذ الحاسب موقعه فً معظم المإسسات الحك

 وأسُتقدم لذلك المتخصصون فً علوم الحاسب .

وأصبح العــــالم الواسع االرجاء بفضل تكنولوجٌا االتصـال قرٌة صغٌرة ٌمكن سماع ومشاهدة أي خبر ٌحدث فً أي 

الذي  لتصمٌم والصوت معا . و أصبح اركـن من أركانها فً نفس اللحظة التـً وقع فٌها الحدث أو بعدها بقلٌل بالصورة 

الهوٌة وتصمٌم المعلومات،  تعرٌف، و way findingٌتضــــمن العـدٌد من التخصــــصات مثل العثـور علــى المسار 

كما ٌتضمن برامج وأدوات تصمٌم تطبٌقات الواقع المعزز ،والتعرف  وتشكٌل فكرة المكان من اسرع المجاالت نموا ،

فً تصمٌم عناصر جرافٌكٌة للمبانً فاعلٌة وسهولة االستخدام للمساحات فً الواقع المعزز الثالثٌة االبعاد تصمٌم الت علً 

والبٌئات المختلفة ، و المصمم علٌه ان ٌحلل العوامل والحقائق الجمالٌة الٌجاد تصمٌم جٌد ٌهتم بالمعلومات وعالمات 

رشاد سلوك المتلقً تجاه البٌئة. لتصبح عملٌة التصمٌم فعالة عندما االتجاهات وكٌفٌة تنسٌقها باالسلوب االمثل لدعم وا

 ٌمتلك المصمم مهارات االتصال المرئً ومعرفته بطرق وتكنولوجٌا التنفٌذ .

% مما ٌسمعه وٌراه، أما إن سمع  40% مما ٌسمعه، وٌتذكر 20وبٌنت الدراسات المختلفة أن اإلنسان ٌستطٌع أن ٌتذكر 

%. بٌنما تزداد هذه النسبة فً حالة تفاعل اإلنسان مع ما ٌتعلمه من 70النسبة ترتفع إلى حوالً ورأى وعمل فان هذه 

 خالل هذه الطرق .

وتعتبر تكنولوجٌا الواقع المعزز بمثابة تكنولوجٌا متطورة ناشئة ومبتكرة بهدف التقدٌم المساعدة الى االفراد لٌتمكنوا من 

عامل معها بسهوله، كما تتمٌز هذه  التكنولوجٌا بإٌجاد نوع من التفاعل ،حٌث فهم وإدراك البٌانات والمعلومات والت

 ٌستجٌب هذا الواقع ألفعال وسلوكٌات المتلقً ، بل ٌتٌح له درجة كبٌرة من التفاعل.

خالل فالواقع هو المحٌط الذي به ٌمكن التحقق التجرٌبً والمعاٌشة  لألشٌاء والظواهر التً تستحضرها الذات الواعٌة من 

 عملٌة األحتكاك الواقعً والملموس باألشٌاء والمواضٌع والظواهر فً أبعادها وتحقٌقاتها القابلة لإلدراك.  

( تساعد AR) Augmented Reality و تكنولوجٌا  تحدٌد العثور علً المسار و المواقع  المعتمدة على الواقع المعزز

أكثر فً اٌصال المعلومة بشكل مرٌح وشفاف بعٌد عن التعقٌدات والتصامٌم التقنٌة حٌث أصبحت هذه الخدمات من 

التقنٌات الهامة التً تتٌح للمتلقً لٌس فقط التعرف على موقعه الجغرافً أو موقع خدمة معٌنة وانما توصل له المعلومة 
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( ARهلة باستخدام االجهزة االلكترونٌة وبالتالً ٌمكن استخدام هذه التقنٌة )المطلوبة بلغته األصلٌة وأداة مشتركة وس

لمساعدة المتلقً أثناء تحركه فً الطرٌق وذلك من خالل نظام رقمً والذي ٌوفر المعلومة الهامة التً ٌحتاج إلٌها المتلقً 

نوعة من الوسائط الرقمٌة تتضمن من خالل مجموعة من تطبٌقات الحاسب اآللً ٌمكنها تخزٌن المعلومات بؤشكال مت

( وفقا لمسارات  Interactive)  تفاعلٌةالنصوص والصور الساكنة والرسوم المتحركة واألصوات، ثم عرضها بطرٌقة 

المستخدم لٌس فقط فً الوقت المناسب وإنما بلغته األصلٌة التً ٌفهمها ، فالمتلقً ال ٌملك المعلومة فً كل االوقات التً 

ٌحتاجها وإن طلبها فإنها قد ال تصله فً الوقت المناسب ، وبالتالً ال بد من اٌجاد حل ٌستهدف المتلقً نفسه لتزوٌده 

 .ـــلومات أفضل لٌكون قادًرا على اتخاذ قرارات فً الوقت المناسب من اجل العثـــــور علً المســــار بمعــ

 ومن هذا المنطلق سنتناول المحاور التالٌة :

 ( :  Augmented Realityمفهوم الواقع المعزز)   -    

 خصائص تقنٌة الواقع المعزز . 

 المعزز .أهمٌــــــــــــة تقنٌــــــة الواقع  

 تطبٌقات الواقع المعزز فً العثور علً المسار .  

 التحدٌات التً تواجه توظٌف تقنٌة الواقع المعزز فً مجاالت الحٌاة .  

 مستقبل الواقع المعزز . 

 (:  Augmented Realityاوالً: مفهوم الواقع المعزز) 

نظراً لحداثة مفهوم الواقع المعزز فقد تعددت المصطلحات التً تشٌر إلٌه، ومن خالل الرجوع إلى أدبٌات الواقع المعزز 

الواقع  –الحقٌقة المعززة  –الواقع المحسن  –نالحظ كثٌراً من المصطلحات المرادفة لهذا المفهوم مثل ) الواقع المضاف 

واقع المعزز ، والسبب فً اختالف األلفاظ طبٌعة الترجمة لمصطلح الواقع المدمج ( وجمٌعها مصطلحات تدل على ال

 ( ، وسنعرض فٌما ٌلً أبرز التعرٌفات لمفهوم الواقع المعزز:  Augmented Realityالمعزز باللغة اإلنجلٌزٌة ) 

ف ) لحقٌقً مع العالم ( الواقع المعزز بؤنه: " تقنٌة تفاعلٌة متزامنة تدمج خصائص العالم اAsuma,1997,365عرَّ

 األفتراضً بشكل ثنائً أو ثالثً األبعاد " 

ف دونٌلٌفً ودٌدي )  ( الواقع المعزز بؤنه :" مصطلح ٌصف التقنٌة التً تسمح Dunleavy,Dede,2006,p.7عرَّ

 بمزج واقعً متزامن لمحتوى رقمً من البرمجٌات والكائنات الحاسوبٌة مع العالم الحقٌقً ".

فه ) ( بؤنه: " إضافة بٌانات رقمٌة وتركٌبها وتصوٌرها Larsen,Bogner,Buchholz,Brosda,2011,p.41وعرَّ

واستخدام طرق رقمٌة للواقع الحقٌقً للبٌئة المحٌطة باإلنسان، ومن منظور تقنً غالباً ٌرتبط الواقع المعزز بؤجهزة 

 الكترونٌة  ٌمكن ارتداإها، أو أجهزة ذكٌة ٌمكن حملها" .

( هً التكنولوجٌا القائمة على إسقاط األجسام االفتراضٌة Augmented Reality)باإلنجلٌزٌة: ِ  الواقع المعزز

الواقع والمعلومات فً بٌئة المستخدم الحقٌقٌة لتوفر معلومات إضافٌة أو تكون بمثابة موجه له، على النقٌض من 

القائم على إسقاط األجسام الحقٌقٌة فً بٌئة افتراضٌة. ٌستطٌع المستخدم التعامل مع المعلومات واألجسام  االفتراضً

أو من خالل األجهزة التً ٌتم  كالهاتف الذكًاألفتراضٌة فً الواقع المعزز من خالل عدة أجهزه سواء أكانت محمولة 

ارتداإها كالنظارات، والعدسات الالصقة جمٌع هذه األجهزة تستخدم نظام التتبع الذي ٌوفر دقة باإلسقاط، وعرض 

(، والكامٌرا، والبوصلة كمدخالت ٌتم نظام التموضع العالمًالمعلومة فً المكان المناسب كنظام تحدٌد المواقع العالمً )

 التفاعل معها من خالل التطبٌقات.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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فتراضٌة مع العالم الواقعً، فعند قٌام شخص ما باستخدام و مصطلح الواقع المعزز ٌشٌر إلى إمكانٌة دمج المعلومات اال

هذه التقنٌة للنظر فً البٌئة المحٌطة من حوله فإن األجسام فً هذه البٌئة تكون مزودة بمعلومات تسبح حولها وتتكامل مع 

ها فً الحاسبات الصورة التً ٌنظر إلٌها الشخص. وقد ساعد التطور التقنً كثٌرا فً بروز هذه التقنٌة فؤصبحنا نرا

 الشخصٌة والهواتف الجوالة، بعد أن كانت حكرا على معامل األبحاث فً الشركات الكبرى.

ف تقنٌة الواقع المعزز بؤنه : تقنٌة تفاعلٌة تشاركٌة تزامنٌة تستخدم األجهزة السلكٌة والالسلكٌة إلضافة بٌانات رقمٌة  وتعرَّ

 روابط ( بؤشكال متعددة األبعاد . –طع فٌدٌو مقا  –وسائط  –للواقع الحقٌقً فً شكل ) صور 

شهدت السنوات األخٌرة انطالقة فعلٌة لتقنٌة الواقع المعزز، وقد ارتبط ظهورها بنشؤة الواقع االفتراضً؛ فما هً إال 

 امتداداً له ، وفٌما ٌلً نستعرض التدرج التارٌخً لنشؤة تقنٌة الواقع المعزز .

 مننننننننن خننننننننالل الرجننننننننوع لعنننننننندد مننننننننن الدراسننننننننات منهننننننننا : التطووووووووور التووووووووارٌخً لتقنٌووووووووة الواقووووووووع المعووووووووزز:

(Choi,Hebert,Estes,2016,169)  Yuen,Yaoyuneyong,Johnson,2011,p.122) تننننم تقسننننٌم ، )

 التطور التارٌخً لتقنٌة الواقع المعزز إلى ثالث مراحل وهً كاآلتً :

 الفكــــــــــرة :أوالً: مرحلة ظهور 

أدٌب وصف فرانك باوم وهو  1901فً هذه المرحلة ظهر الوقع المعزز كوصف للفكرة التً ٌقوم علٌها ، ففً عام 

مجموعة من النظارات اإللكترونٌة التً ٌمكن من خاللها رإٌة شخصٌات فً ، أمرٌكً اشتهر بكتابة قصص االطفال 

 قصته ) حكاٌة خٌالٌة(.

 نتشار المحدود : ثانٌاً: مرحلة اال

، المعزز وفً هذه المرحلة تحولت الفكرة من خٌال إلى واقع ومن أبرز ما تم فً هذي المرحلة بلورة مصطلح تقنٌة الواقع

 وفٌما ٌلً نستعرض رواد تقنٌة الواقع المعزز وما احدثوه من نقلة نوعٌة فٌها : 

( جهاز ٌقدم صوت وصورة ثالثٌة األبعاد ، MITمن معهد التقنٌة ))*( ( Ivan Sutherland: صمم )1960-1970

وكان الفارق الجوهري بٌن هذا الجهاز ورسومات الحاسب هو تغٌر الرسومات بناًء على المكان الذي ٌقف فٌه المستخدم، 

 من خالل مستشعر رئٌسً ٌقٌس الموقع وزاوٌة الرأس ،وبناًء علٌه ٌتغٌر نظام الكائنات االفتراضٌة .

( أنظمة لمسٌة تخدم تقنٌة الواقع Connecticut( من جامعة )  Myron Kruegerرون كروجر ) : استخدم م1975ٌ

( الذي ٌتٌح للمستخدم التفاعل مع حركة صورة الشخص Video Placeالمعزز متصلة بؤجهزة الحاسب اآللً لتنفٌذ ) 

 بشكل تزامنً .

( شاشة عرض رقمٌة كانت ترشد David Mizell( و دٌفٌد مٌزل ) Tom caudell: استخدم توم كادول ) 1990

العمال أثناء عملهم على تجمٌع األسالك الكهربائٌة لصناعة الطائرات ، من خالل ارتداء جهاز ٌلبس على الرأس ، بدالً 

من االلواح الخشبٌة التً كانت تستعمل ، وٌعتبر ذلك أمراً تارٌخٌاً لمفهوم الواقع المعزز، حٌث ٌعتبر كادول أول من 

 صطلح الواقع المعزز.صاغ م

( جهاز تعقب مهجن ٌتٌح للمستخدم حرٌة HRL( بتعاون مع شركة تعمل فً معامل بحوث )Azuma: ابتكر )1994

الحركة بشكل أكبر، وٌعتبر تطور فً تقنٌة الواقع المعزز التً كانت تجبر المستخدم البقاء فً مكان محدد، واستخدمت 

االفتراضٌة على المبانً ، وهذه التقنٌة تعد خطوة أولى لتقنٌة الواقع المعزز التً  تقنٌة أزوما فً عرض اإلعالنات النصٌة

 أصبحت عالمٌة االستخدام .

( إلى العالقة التً توضح الفرق بٌن الواقع االفتراضً  والواقع المعزز من خالل ما Milgramوفً نفس العام توصل )

 ٌعرف بمتوالٌة مٌلغرام .

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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 المطلق : ثالثاً: مرحلة االنتشار 

فً أواخر التسعٌنات وبداٌة األلفٌة الثالثة خطت تقنٌة الواقع المعزز العدٌد من الخطوات لتصبح أحد تقنٌات الحاسب اآللً 

 التً القت انتشاراً واسعاً وسرٌعاً ، ومن أبرز تلك التطورات :  

ت أسم " الندوات الدولٌة حول الواقع : بدأ تنظٌم عدد من المإتمرات المخصصة لدراسة تقنٌة الواقع المعزز تح1998

 . ISMARالمختلط والواقع المعزز" 

وفً نهاٌة التسعٌنات ظهر عدد من المشارٌع والبحوث فً سنغافورة وألمانٌا والتً ركزت على تطوٌر تقنٌة الواقع 

 المعزز .

لتقنٌة الواقع المعزز من االستخدام وتعتبر األلفٌة الثالثة ومع مرحلة ظهور األجهزة والهواتف الذكٌة مرحلة انتقالٌة 

 المحدود إلى االنتشار، وتبعاً لذلك فقد تعددت مجاالت تطبٌقه. 

  مقارنة بٌن الواقع المعزز والواقع االفتراضً:

تتعلق وتمتد فكرة الواقع المعزز من الواقع االفتراضً أو البٌئة االفتراضٌة، حٌث ٌقع الواقع المعزز بٌن البٌئة الحقٌقٌة 

م( حول الربط بٌن الواقع االفتراضً والواقع المعزز 1994عام ) (Milgram)واالفتراضٌة، ولعل ما وصفه ملٌغرام 

 دلٌل واضح لهذا االمتداد . (Milgram)من خالل ما ٌعرف بمتوالٌة ملٌغرام 

وٌكمن االختالف  (Virtual Reality) وقبل البدء بالحدٌث عن هذه التقنٌة البد من تمٌزها عن تقنٌة الواقع االفتراضً

بٌن التقنٌتٌن أن الواقع االفتراضً ٌحجب كل المحٌط الحقٌقً المحٌط بك وٌصبح المجال المشاهد هو الواقع االفتراضً 

ن خالل النظارات )جهـاز العرض(، فالجهاز ٌزود المستخدم بصور وأماكن وأصوات افتراضٌة غٌر موجودة فقط وذلك م

بمحٌطه الحقٌقً. أما تقنٌة الواقع المعزز فتستخدم الواقع الحقٌقً المحٌط بالمستخدم وتضٌف علٌه )تعززه( بصور أو 

 نصوص حسب التطبٌق المستخدمة ألجله التقنٌة .

 Augmented)للواقع المعزز  مصطلح غٌر مترادف (Virtual Reality) أن الواقع االفتراضًومما سبق ٌتضح 

Reality) وٌوجد بٌنهما عدد من االختالفات الفارقة بٌن التقنٌتٌن، على الرغم من تشاركهما فً العدٌد من الخصائص ، 

 دول التالً:ٌمكن تحدٌد أهم الفروق بٌن الواقع المعزز والواقع االفتراضً كما فً الج

 

 VRالواقع االفتراضً 

 

 ARالوقع المعزز 

الواقع االفتراضً ٌستبدل العالم الحقٌقً بالعالم 

االفتراضً، حٌث ٌسٌطر على المستخدم بحٌث ال 

 ٌمكنه رإٌة العالم الحقٌقً من حوله.

الواقع المعزز أقرب إلى العالم الحقٌقً، حٌث ٌسمح 

 حوله.للمستخدم رإٌة العالم الحقٌقً من 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّكالت بْاليت ًبراسكا ، الْالياث الوتحدة االهريكيت ، درس بجاهعت ُارفرد ، عول  4341: ّلد عام (Ivan Sutherland) إيفاى سارالًد )*(

( ، لَ أطـــــــرّحت الرسن، 4364( حصل علي الدكتْراٍ هي  هعِد هاساتشْستس للتكٌْلْجيا )4366 - 4361هشاريــع البحــــــْث الوتقدهت )

( ، هعرّف بأب لرسْهاث الحاســــــْب ّ يعتبرٍ الكثيرّى هبتـــــكر 4364ــــيي االًســــــاى ّاآللــــــت )ًظام الرسْهيــت االتصــــــــاالث بــ

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Sutherlandرسْهـــــــاث الحاسْب 

https://www.blogger.com/null
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ٌُضمن البٌانات الرق المستخدم ٌنغمس فً البٌئة االفتراضٌة وٌتفاعل معها. مٌة فً العالم الواقع المعزز 

 الحقٌقً.

 ال ٌحتاج إلى معامل وٌعبر عن الواقع الحقٌقً. ٌحتاج إلى معامل افتراضٌة.

 ٌُضفً صبغة خٌالٌة على منظر حقٌقً. ٌُضفً صبغة واقعٌة على منظر خٌالً.

ٌمكن أن ٌبنى حول األماكن التً لٌس لها وجود من 

 األساس.

 جودة.ال ٌمكنه أن ٌتعامل مع األماكن غٌر المو

 

غٌر متزامن )ٌستطٌع المستخدم الدخول إلٌه فً أي 

 وقت(

متزامن )ٌتطلب وجود البٌئة الواقعٌة واألجسام 

 االفتراضٌة معاَ فً وقت واحد(
 

 ( ٌوضح الفروق بٌن الواقع المعزز والواقع االفتراض1ًجدول رقم )

 

ٌوضح الفرق بٌن تقنٌة الواقع االفتراضً حٌث ٌعٌش المستخدم فً عالم افتراضً وتقنٌة الواقع المعزز التً تسمح للمستخدم رؤٌة  (1) شكل

 العالم الحقٌقً من حوله 

http://www.opensource01.com/2018/01/vr-ar.html 

كالتطبٌقات الطبٌة، التعلٌم، الصٌانة، التصمٌم،  ٌمكن أن تستخدم تقنٌة الواقع المعزز فً كثٌر من المجاالت والتطبٌقات 

واألكثر استخداماً هً فً التطبٌقات العسكرٌة و ال ٌمكن حصر تطبٌقات تقنٌة الواقع المعزز الممكنة فبتغٌر الواقع المحٌط 

  .وتغٌر المعلومات المدعمة تباعاً ٌمكن التوصل لتطبٌق جدٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح إستخدام الواقع المعزز من خالل تطبٌق علً الجهاز اللوحً اإللكترونً 2شكل )

ewmarkn-brian-today-reality/-augmented-http://augment.marketing/creative/world 

 

http://augment.marketing/creative/world-augmented-reality/2016/05/21-today-brian-newmark
http://augment.marketing/creative/world-augmented-reality/2016/05/21-today-brian-newmark
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قد ٌعتقد البعض بؤن تطبٌق هذه التقنٌة ٌتم من خالل نظارة أو شاشة جهاز محمول وتتخللها معلومات إضافٌة. لكننا نمتلك 

حواس أخرى غٌر البصر، فالواقع المعزز تقنٌة ال تقتصر على تعزٌز المحٌط المرئً بل إنها تشمل تعزٌز حواس أخرى 

 gustatory) لكل حاسة من هذه الحواس جهاز عرض مالئم للحاسة. الذوقمثل السمع، الشم ،التذوق واللمس. و

display) الشـــــم ، (olfactory displays)السمع ، (aural displays) واللمس (haptic 

displays).وكتوضٌح لهذه الفكرة فإن تقنٌة الصوت ثالثً األبعاد (3D Audio)  هً أكثر تقنٌة قد تكون قرٌبة من

السٌنما ٌكون اإلحساس بالصوت واالحساس جهته أكتر من مجرد سماع الصوت وإذا كان مصدر الصوت الفهم ففً 

بالفٌلم متحركاً فإن اإلحساس  بالصوت تحرك تباعاً هذا هو تعزٌز المحٌط، حٌث تم تعزٌز المحٌط )السٌنما أو الفٌلم( 

بق أقرب للواقع االفتراضً ألن الفٌلم بصوت أوصل حواسك لمعلومة )جهة مصدر الصوت(. وبالطبع المثال السا

افتراضً ولكن اذا تخٌلنا سماعات مشابهة تنقل أصوات ألشٌاء حقٌقٌة محٌطة بالمستخدم ال ٌستطٌع سماعها بالحالة 

   .الطبٌعٌة فٌكون قد تم تعزٌز الواقع المحٌط بالمستخدم

 

 (  ٌوضح كٌفٌة استخدام تقنٌة الواقع المعزز 3شكل )

https://augmentedrealitymkh.wordpress.com 

 خصائص الواقع المعزز :

 الدمـــــج بٌن الحقــــٌقة و االفتــــــــراض فً بٌئة حقٌقٌة . .1

 تــــمتاز بالقــــــدرة على إدخال أجســــــام ثالثٌـــة أبعاد . .2

 تمكن المتلقً من إدخال المعلومات وإٌصالها بطرٌقة سهلة . .3

 تتــــٌح التــــفاعل بٌــــن المعلم والمتعلم . .4

 تـــــواكب التـــطور السرٌع فً المعرفة . .5

 ربط مجاالت مختلفة مع بعضها البعض . .6

 تــــفاعلٌـــة فـــــــــً أي وقـــــــت . .7

 .قلة تكلفته مقابل ما ٌقدمه من خدمة  .8

 أهمٌة توظٌف تقنٌة الواقع المعزز من أجل البحث عن المسار .

 . تجربة أشــــٌاء خطــــرة دون حــــدوث أخطــار 

 . ًترسٌخ المعلومة عن طرٌق محاكاة الواقع الحقٌق 

 . إضـــــافة الحـــــــــــس الحــــٌــــوي لألشٌـــــــاء 

 مات .رفع القدرة االستٌعابٌة من خالل تكرار المعلو 

https://augmentedrealitymkh.wordpress.com2016/05/16
https://augmentedrealitymkh.wordpress.com2016/05/16
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 . توضٌــــــح وشــــرح للمحتــــوى العلمـــــــً فــــً مواضٌع معٌنة 

 . ًزٌـــــادة التفـــــاعل بٌـــــن الواقــــــــــــــع المحـــــسوس واالفتــــراض 

 . إلهام وتحفٌز المتعلمٌن وتحوٌل خبراتهم من المجردة إلى المحسوسة 

  الكتب المعززة وصفحات الوٌب المدعمة بتقنٌة الواقع المعزز تفاعل المتلقً مع الموضوع من خالل. 

 . ًتقدٌم الموضوع بطــــــــرٌقة مشـــــــوقة و ممتــــــعة للمتلقً اٌنما كان وفً أي زمــــــــــان وبؤي جــــــــــهاز ذك 

 ٌبالصـــــوت والصــــــــورة والحـــــركة مما   زهمــــــزج الـــــواقع الحــــــقٌقً بالــــواقع االفتــــــراضً وتعـــــــز

 ٌوفر تفاعال استكشافٌاً .

  ٌساعد فً تحقٌق األهداف وتشوٌق االمتلقً, وجذب انتباهه نحو ما ٌعلن عنه , وتقرٌب فكرة الموضوع إلــــى

 مستــــــوى إدراكــــــهم .

 دمج الواقع االفتراضً والواقع المعزز :

وأجهزة  Virtual Realityلسد الفجورة بٌن أجهزة ابتكرت احدي شركات ماٌكروسوفت جهاز ٌقدم واقع مختلط 

Augmented Reality  والتً تعرض البٌانات بشكل ثالثً األبعاد أمام من ٌرتدٌها، وٌؤتً الجـــــــــهاز السلكٌا

 تمـــــاما 

كجهاز  Project Alloyبمعنً أن المستخدمٌن لٌسوا بحاجة لالرتباط بجهاز الكمبٌوتر لٌعمل النظام، وظهر مشروع 

 سان فرانسٌسكوفً  2016واقع افتراضً ٌجمع الكل فً جهاز واحد خالل الكلمة االفتتاحٌة لمنتدى إنتل للمطورٌن عام 

المستحٌلة )*(، و" أجهزة الواقع المدمج تقدم تجربة أكثر درامٌة وطبٌعٌة للواقع االفتراضً عن ذي قبل، وتجعل التجارب 

 فً العالم الحقٌقً األن ممكنة". 

ما ٌسمح لها بتعقب ٌد المستخدم عندما ٌكون دون أجهزة استشعار خارجٌة، وهو جهاز  Real Senseوٌتضمن الجهاز 

(Project Alloy  بالنسبة لمعظم أجهزة" )Virtual Reality و Augmented Reality  المتاحة الٌوم فإنها تعد

الحٌاة الواقعٌة والبٌئات مع عناصر وبٌئات المحاكاة االفتراضٌة، والٌوم ال ٌعد الواقع االفتراضً  تحدٌا لدمج حركة

افتراضٌا بشكل حقٌقً ، فهناك احتٌاج إلى مجموعة معقدة من لوحات المفاتٌح وأجهزة االستشعار المتعددة وكامٌرات 

ٌوٌة وطبٌعٌة عن أي وقت مضى وتجعل الخبرات وأجهزة تحكم بالٌد، وتقدم أجهزة الواقع المدمج تجربة أكثر ح

فقط على رإٌة عناصر من العالم  Real Senseالمستحٌلة فً العالم الحقٌقً األن ممكنة ، وال ٌساعد استخدام تقنٌة 

 الحقٌقً ولكنها تتٌح للمتلقً استخدام ٌدٌه للتفاعل مع العناصر فً العالم االفتراضً الخاص به".

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(علً استخدام المحرك ثالثً األبعاد والذي ٌتٌح ألجهزة الكمبٌوتر من تشغٌل نظام الواقع المعزز ثالثً مٌكروسوفت )*( تعمل شركة )انتل( مع )

ا عن الواقع االفتراضً متعدد المهام مع مزج التطبٌقات ثنائٌة وثالثٌة األبعاد فً األبعاد وتطبٌقات وٌندوز العالمٌة، وتتٌح التقنٌة تجربة جدٌدة تمام

 الوقت نفسه . 

اون وأضافت شركة إنتل : "وذلك بجانب كشف التصادم وتجنبه ٌتٌح للمستخدم االستفادة من الحركة الطبٌعٌة الستكشاف الفضاء االفتراضً"، وتتع

المحتوى والخبرات المعتمدة على نظام وٌندوز فً أجهزة الواقع المعزز المعتمدة على تقنٌات إنتل مثل شركة إنتل مع شركة مٌكروسوفت لتحسٌن 

Alloy وتفتح إنتل المجال أمام المطورٌن والشركاء البتكار المنتجات الخاصة بهم من تصمٌم ،Alloy  من خالل تقدٌم واجهة برمجة مفتوحة

 هاز .للتطبٌقات واألجهزة المادٌة الخاصة بالج

http://www.arabstoday.net/home/style/170816033508-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9
http://www.arabstoday.net/health/headlines/180816025809-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%82
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 ما ٌسمح لها بتعقب ٌد المستخدم  RealSensوتقنٌة Project Alloy( جهاز 4شكل)

 عندما ٌكون دون أجهزة استشعار

headset/-vr-alloy-project-http://www.diorama.com/intel 

 

 فً العدٌد من التطبٌقات .الفعال  دمج تقنٌة الواقع المعزز و بٌئات الواقع االفتراضً ودورها 

إن الواقع المعزز ٌجب أن ٌقدم صورة ثالثٌة األبعاد وأن تتٌح النظر إلٌها من أي زاوٌة حسب منظور المستخدم. ولقد 

المإثرات المرئٌة   إدخال تحسٌنات فً عملٌة نسختطورت جودة الصور المجسمة بشكل كبٌر على مر السنٌن، حٌث تم 

مثل األنسجة، والظل، والشفافٌة. وتعتبر جمٌع أجهزة اإلخراج مصممة لالستخدام من ِقبل شخص واحد، ولكن األجهزة 

األخرى تسمح باالستخدام من قِبل عدة أشخاص لٌخوضوا تجربة الواقع المعزز فً الوقت ذاته: فمثالً، شاشات العرض 

انورامٌة الكبٌرة ٌمكن تجهٌزها لتقدٌم تجربة مرئٌة ٌمكن للعدٌد من المستخدمٌن مشاركتها، كما ٌمكن أٌضاً استخدام الب

نظارات خاصة لمشاهدة صور ثالثٌة األبعاد ٌتم عرضها عن طرٌق طاولة افتراضٌة أو وسط افتراضً ٌدعمه الحاسب 

جمٌع الجهات داخل غرفة مغلقة. وحٌنما ٌتم وضع أو تركٌب  ( ، بحٌث ٌقوم بتسلٌط هذه الصور علىCAVEمثل نظام )

(، عندها ٌمكن للمستخدمٌن Augmented Realityصور افتراضٌة على الواقع الحقٌقً، من خالل الواقع المعزز )

مشاركة التجربة. فً الواقع المعزز ٌتم مشاهدة الصور من خالل نظارات خاصة أو أجهزة أخرى قد تكون أو ال تكون 

 ثبتة على األرض .م

 
 ( كوسط افتراضً لمشاهدة صور ثالثٌة األبعادCAVE(  ٌوضح نظام )5شكل )

http://www.nowatron.cz/cs/specialni-aplikace/vizualni-zobrazovaci-systemy/cave-

displays/barco-cave-displays/ 

http://www.diorama.com/intel-project-alloy-vr-headset/
http://www.diorama.com/intel-project-alloy-vr-headset/
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()*( ٌنإدي إلنى تعزٌنز دور نظنم المعلومنات GIS) الجغرافٌنةالمعلومنات التكامل بٌن تكنولوجٌنا الواقنع المعنزز ونظنم إن 

الجغرافٌنة كوعنناء معلومنناتً موحند ، وٌقلننل الفجننوة بننٌن البٌاننات الجغرافٌننة ذات البعنند الثننائً والثالثننً، وٌننوفر معلومننات 

تكامنل الشنامل منع مرئٌة بصٌغة األبعاد الثالثٌة تحقق مبدأ رإٌنة ، جمٌنع المنناطق المحٌطنة بنقطنة التصنوٌر منع إمكانٌنة ال

( درجننة ، الصننور الفضننائٌة، الصننور الفوتوغرافٌننة ...الننخ، وٌتننٌح إمكانٌننة 180أنظمننة الننربط بالرسننم الهندسننً بزاوٌننة )

التعامل منع الخنرائط الجغرافٌنة والصنور واسنعة الرإٌنة  واإلحنداثٌات الجغرافٌنة للعناصنر منن خنالل تطبٌنق ٌجمنع منافنذ 

 هذا ما ٌمكن أن ٌعبر عنه بالجٌل الجدٌد من نظم المعلومات الجغرافٌة. التطبٌقات األخرى كوحدة واحدة. و

 الحاسنوب(، هو نظام قنائم علنى Geographic information system GIS) نظم المعلومات الجغرافٌة)*(  

ٌعمل على جمع وصٌانة وتخنزٌن وتحلٌنل وإخنراج وتوزٌنع البٌاننات والمعلومنات المكانٌنة. وهنذه أنظمنة تعمنل علنى جمنع 

وادخال ومعالجة وتحلٌل وعرض وإخراج المعلومات المكانٌة والوصنفٌة ألهنداف محنددة، وتسناعد علنى التخطنٌط واتخناذ 

والتوسع فً السكن، باإلضنافة إلنى قنراءة البنٌنة التحتٌنة ألي مدٌننة عنن طرٌنق  وتخطٌط المدنالقرار فٌما ٌتعلق بالزراعة 

، مرئٌننات فضننائٌة( صننور جوٌننة، خننرائط(، وٌننتم إدخننال المعلومننات الجغرافٌننة )LAYERSإنشنناء مننا ٌسننمى بالطبقننات )

نقٌحهننا مننن الخطننؤ(، تخزٌنهننا، اسننترجاعها، استفسننارها، تحلٌلهننا تحلٌننل مكننانً والوصننفٌة )أسننماء، جننداول(، معالجتهننا )ت

الموقنع وإحصائً، وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق فً شكل خرائط، تقارٌر، ورسومات بٌانٌنة أو منن خنالل 

 . اإللكترونً

 وٌمكن اختصار ممٌزات هذا التكامل  فٌما ٌلً: 

  تدعم نظامً الRaster & Victor .الخاص بمعلومات أنظمة الخرائط 

  . ٌدعم الوظائف الرئٌسٌة التً تمكن من التعامل مع الصور والخرائط 

 .تحلٌل أنظمــــــة المعلومات الجغرافٌة من خالل الحاسوب المكتبً بكل ٌسر وإتقان 

  توفٌر إمكانٌة البحث والعثور عن أماكن جغرافٌة معٌنة وٌمكن من رإٌتها رإٌة شاملة تحــــــاكً واقعـــــها

 مما ٌوفر الكثٌر من الجهد والتكالٌف المادٌة والوقت .  الطبٌـــــعً

  إمكانٌة إجراء جمٌع أنواع اإلضافات أو التعدٌالت المطلوبة: مثل تعدٌل الوضع أو االتجاه أو الحجم أو االستدارة، و

 تحقٌق عملٌات قٌاس األبعاد وإمكانٌة الحصول علً اإلحداثٌات وفقا للمشهد الطبٌعً. 

 ــالقة بٌن البٌـــــانات ثالثٌــــــة األبعـــــاد والمعلومـــــات واألنظمــــة المرتبطة بها.  تحلٌل العـــــ 

وصممت عدة تطبٌقات وأنظمة حاسوبٌة للواقع المعزز ٌمكن زٌارتها والتنقل خاللها مرتبطة بالخرائط. سٌإدي التكامل 

قع إلى تعزٌز دور نظم المعلومات الجغرافٌة كوعاء موحد ( الرائدة فً الواGISبٌن تكنولوجٌا الواقع المعزز ونظم )

للمعلومات، وٌقلل الفجوة بٌن البٌانات المكانٌة ذات البعد الثنائً والثالثً، وهذا ما ٌمكن أن ٌعبر عنه بالجٌل الجدٌد من 

 نظم المعلومات الجغرافٌة.  

عزز فنً مجناالت واسنعة فنً كنل ننواحً الحٌناة ـــــنـالمٌمكن استخدام تكنولوجٌا الواقنع   مجاالت استخدام الواقع المعزز:

 الفعلٌة، وتتضمن هذه االستخدامات:

باستخدام الواقع المعزز ٌستطٌع المعمارٌون تصمٌم المبانً بشكل أكثر فعالٌة بكثٌر من الطرق التصمٌم المعماري: 

( مع فارق ٌكمن فً أن AutoCADالمعتادة مثل )المعتادة، فالتصمٌم ٌتم بنفس طرٌقة برمجٌات التصمٌم ثالثً األبعاد 

 العرض ٌكون فً الواقع والتحكم ٌتم باألٌدي مباشرة دون الحاجة لألزرار والطرق التقلٌدٌة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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تعطً التقنٌة قدرة كبٌرة على ممارسة الفنون البصرٌة بسهولة، حٌث من الممكن الرسم وتعدٌل  الفنـــون المرئٌة:

 وتصمٌم الرسوم المتحركة والنماذج ثالثٌة األبعاد.الرسومات ومونتاج الفٌدٌو 

من الممكن للتقنٌة أن تحدث ثورة حقٌقٌة فً عالم التسوٌق عن طرٌق صنع نماذج ثالثٌة األبعاد  التســــــــــــوٌق:

اص للمنتجات ٌمكن للمستخدم معاٌنتها بالعالم الحقٌقً وبحجمها الحقٌقً، مما ٌتٌح تجربة أفضل ومعرفة أكبر بخو

 واستخدامات ومدى مناسبة المنتج.

مع الواقع المدمج وتحدٌد المواقع عالً الدقة ٌمكن للشركات والمهندسٌن مشاهدة األبنٌة كما لو كانت مبنٌة  اإلنشاء:

 مسبقاً، كما ٌمكن التؤكد من مناسبة المنشآت لمواقعها وتغٌر المنظر العام عند إنشائها مثالً.

واقع المعزز لتحدٌث طرق التعلٌم الحالٌة واالستغناء عن الصور التوضٌحٌة غٌر الكافٌة ٌمكن استخدام الالتعلٌم: 

 باستبدالها بنماذج ثالثٌة األبعاد تظهر فً العالم الحقٌقً.

عن طرٌق هذه التقنٌة ودمجها مع الخرائط باإلمكان معرفة أماكن المستشفٌات أو أماكن اإلجالء  حاالت الطوارئ واإلنقاذ:

 لحروب واألزمات والحصول على توجٌهات الوصول إلٌها كما لو كانت التوجٌهات تظهر فً الواقع.أوقات ا

ٌمكن استخدام الواقع المعزز لعرض المعلومات المهمة والترفٌهٌة بسهولة كبٌرة، حٌث من الممكن  االستخدامات الٌومٌة:

ــار المهمــــــــــــــــــــة والرسائـــــــل ومكالمات تخصٌص أماكن تعرض فٌها حالة الطقس أو أسعار األسهم واألخبــــــ

 الفٌدٌو وحتى مشاهدة التلفاز.

تحمل التقنٌة آماالً كبٌرة فً المجال الطبً وأحد االستخدامات الممكنة هو إنشاء مخطط ثالثً  االستخدامات الطبٌة:

الجراح الحقاً الوصول إلى معلومات مهمة أثناء  الداخلٌة والشراٌٌن واألوردة وغٌرها، بحٌث ٌستطٌع األبعاد لألعضاء

 إجرائه للعمل الجراحً كمعدل نبضات القلب وأماكن الشراٌٌن واألوردة التً قد ال تكون ظاهرة بشكل مباشر.

ومن أهم الخدمات التً تقدمها خدمة الواقع المعزز، هً تمكٌن المستخدم من التعرف على معلومات أو بٌانات عن طرٌق 

مشاهد تظهر له فً الواقع الحقٌقً، حٌث ٌمكن أن ٌستكشف المستخدم على سبٌل المثال مواقع المطاعم التً توجد طبقات 

 فً محٌطه، وٌظهر كعرض ثالثً األبعاد للمستخدم فً الوقت الحقٌقً بتزامن مع سٌر المستخدم فً الطرق.

 

 (  ٌوضح استخدام الواقع المعزز للعثور علً المسار من خالل تطبٌق علً جهاز الهاتف المحمول 6شكل)

http://www.alwasatnews.com/news/1156448.html 

وتحتاج تقنٌة الواقع المعزز إلى برمجٌات تدعم تشغٌل هذه التقنٌة، كما تحتاج أٌضا الى قوة لدفع عرض المشاهد فً 

، حٌث ٌعد الواقع المعزز نفسه أحد األلعاب أو التطبٌقات البرمجٌات التً صممت من قبل المطورٌن، اال الواقع المعزز

أنها تقنٌة تندمج مع الواقع الفعلً وال تفصل المستخدم بشكل تام عن المحٌط الخاص به من خالل عرض تصمٌم 

 للمعلومات باستخدام الوسائط الرقمٌة .
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ٌمكن إنكــــاره فً كل نواحً النشاط فهً أساسٌة للبحث العلمً وهً التً تشكل الخلفــــٌة  إن للمعلومات دورها الذي ال

المالئمة التخاذ القرارات الجٌدة وهً عنصر ال غنى عنه فً الحٌاة الٌومٌة آلي فـــرد وهً باإلضافة الـــى هذا كله 

الخ. ولذلك ٌصدق … ٌة واإلدارٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة موردا ضرورٌا للصنــــــاعة والتــنــــمٌة والشـــإون االقتصاد

 القول: من ٌملك المعلومات ٌستطٌع إن ٌكون األقوى.

هو عرض المعلومات بطرٌقة تعزز استٌعابها بشكل فعال، وكان : Information designتصمٌم المعلومات 

تهدف لعرض المعلومات بشكل فعال بدالً من المصطلح ٌستخدم لإلشارة تحدًٌدا إلى تصمٌم المخططات البٌانٌة التً 

 فؤصبح لتصمٌم المعلومات  صلة قرٌبة بمجال تصمٌم البٌانات.  عرضها بشكل جذاب أو فنً فقط ، أما الٌوم

المعــــاصرة فً تقنـــٌات تــــصمٌم المعلومـــات على الصـــور الفـــوتوغرافٌة واألفالم المتــحركة  تشتمل التطــورات

انه  والتــــلفزٌون والهاتف حٌث كانــــت هً الوسائل المتـاحة لتخزٌن وإرسال وعــرض المعـــلومات آال ادٌووالــر

األخرى فً  أضـــٌفت ألٌـــها وســـٌلة أخـــرى اكــثـــــر تطــــورا وتتمثل فً الحاسوب الذي ٌختلف عــــن الوســــــائل

 لومات وتــداولها وتــخزٌنها وعرضــها .وظـــائفه الرئٌـسٌة فً تحـــوٌل المع

عنصر تحوٌل  الخاصٌة تعطً الحاســـوب أهـــمٌة خاصــة عندما تتــحقق من أن عمـلٌة التفكٌر البشري تتضـــمن وهذه

فٌة المعلومات علً هٌئة وسائط رقمٌة ، فمثال ٌـــمكن استخدام جهاز الحاسب من خــالل االتصـال بشبــكة االنـــترنت كــٌ

الوصول الً محطة قطار سٌـدي جابر عن طـرٌق رسم مبــسط للمكان )خرٌطة ( مع مواعٌد القطارات وعالمات توضح 

الخدمــات التً ٌمــكن استعمالها فً محــطة القطــار و وتتمــثل فً المســجد والمطــعم وأمــاكن انتظار الســـٌارات .... 

لعملٌة الفكر البشري ، وٌضاف الٌه الهواتف  دوات التـً فً إمكانها تمثٌل نموذجالخ ، وٌعد الحـــاسـوب من اهــم اال

 المحمولة.

 الحٌز المادي فً التً ٌستطٌع المستخدمون التوجه الٌها جمٌع الطرق ٌشمل:  Wayfindingالعثور علً المسار 

الطرٌق  هً الرموز المنظمة لصلتنا وعالقتنا عالمــــــات العثور على المسار واٌجاد ، و مكان من مـكان إلى والتنقل

الحٌوٌة بالفضاء والبٌئة المحٌـــــطة، والتصمٌم الناجح ٌهــــدف لتعزٌز السماح للناس بالعثور على مسارهم الصحٌح 

 تحدٌد موقعهم  ، جهتهم  ، ووضع خطة من شؤنها أن تقــودهم  من موقعهم إلى وجهتهم.  وذلك عن طرٌق :

 
 وضح استخدام الواقع المعزز للعثورعلً المسار باستخدام الهاتف من خالل عرض الوسائط الرقمٌة (  7ٌشكل)

https://www.linkedin.com/pulse/gatwick-airport-uses-augmented-reality-help-catching-flights-

malve 
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ن خالل عرض الوسائط الرقمٌة  وتطور ومع استخدام تقنٌة الواقع المعزز تظهر اهمٌة توصٌل البٌانات والمعلومات م

معنى الوسائط المتعددة فً بداٌة التسعٌنات من نفس القرن وذلك لسٌادة استخدام الكمبٌوتر وظهور التقنٌات المعاصرة 

 والتكنولوجٌا الحدٌثة .

وثالثٌة االبعاد ، ونجد أن مفهوم الوسائط المتعددة هو دمج عدد من الوسائط من أهمها الرسوم المتحركة والثنائٌة 

التسجٌالت ،األصوات ، الموسٌقى ،الصور الفوتوغرافٌة والتخٌلٌة ، ومقاطع فٌدٌو ساكنة ومتحركة باإلضافة إلى النص 

التً تكمل بعضها البعض بتحكم عن طرٌق الكمبٌوتر بدرجة تمكن المتلقً من استقبال المعلومات والتفاعل معها خالل 

والمسار المطلوب وكمٌة المعلومات لالستفادة بالمداخل الحسٌة لدى مساعدة على  التحكم فً زمن وخطوات العرض

 تحقٌق  األهداف المطلوبة .

وتعتمد استخدام الوسائط المتعددة على توظٌف مدخل الحواس المتعددة والمدخل التفاعلً مـــــعا ، وٌتم بتكامل وتآلف معلومات 

 متعددة فً الوقت ذاته .

ٌقوم باستخدام أي عنصر من عناصر التصمٌم فً مجال االتصاالت ، وتتضح براعة الخٌال اإلبداعً وٌمكن للمصمم ان 

للمصمم اثناء القٌام باختٌار هذه العناصر وتنسٌقها معا ، بما ٌمثل عامل هام جدا فً نجاح العمل النهائً .، فالخطـوط 

ان تعبر عن األفكار بشكل فعال جدا ، وكذلك ٌمكن للرموز  التجرٌدٌة البحتة واأللوان والمالمس واالشكال والفراغ ٌمكنها

 والصور ان تحقق االتصال وتوحً للمتلقً الموضوع او الرسالة ، حٌث تعد تلك العناصر ابجدٌة التصمٌم المرئً .

تؤلٌف بٌن عنـاصر ان المصمم ٌقوم بعملٌات التحلٌـــل والتركٌـــب فً أثناء العملٌــــة اإلبـــــداعٌة له أو اإلسقـاط وال

معٌنـــة من خالل عالم المدركات الحسٌة، لهذا نجــــد له القدرة على التحلٌل بتصور جزء من الشكل فً وضع آخر 

وزاوٌـــة أخرى أو القدرة على ربط األجزاء بعالقات جدٌدة، من خالل األشكال ومكوناتها أي ان الشـــكل ٌظهر من 

ـوط التً تكون باتجاهات مختلفة لذا فؤن الشكل هو ما ٌعبر عنه بحدود الشكل من خالل خالل مجموع وسلســــلة الخطــــ

 الخطوط لتكون شكال فً ابسط مقوماته وبالتالً تعطٌنا )الهٌئة(.

و نجاح التصمٌم ٌقاس بمدى تحقٌق قدر انتباه المتلقً و ٌتؤكد هذا النجاح عندما تتحقق خطوات إٌجابٌة لجذب انتباه المتلقً 

ٌإكد اهتمامه بها ثم ٌتقدم خطوة أخرى حتى ٌوجد الرغبة فً نفسه إلٌها و ٌساعد فً ذلك ان ٌحقق اإلقناع التام و عندما و 

ٌتحقق كل ذلك ٌدفعه إلى القٌام بخطوة إٌجابٌة لالستفادة من تلك الخدمة عبر شبكة اإلنترنت و ال ٌحدث هذا إال بإقناع 

حدثه الواقع المعزز  على و الذي حرك دوافعه و دفعه إلى االستفادة من هذه الخدمة المتلقً التام عن طرٌق األثر الذي أ

التً أعلن عنها تلك هً الخطة الكاملة للتطور السٌكولوجً و من هنا و من دراسة العلوم السلوكٌة و االقتناع نجد أن 

ٌة لتعرٌف المتلقً العثور علً التصمٌم  بوجه عام لكً ٌإدى دوره و ٌحقق أهدافه من خالل عرض الوسائط الرقم

 المسار .

 :رعلً المساباستخدام الوسائط الرقمٌة للعثوراالستجابة النفسـٌة لدى المتلقً لتقنٌة الواقع المعزز 

تعد عملٌة جذب انتباه المتلقً احد اهم المشاكل لدي المصمم و من : simulating Attentionجذب االنتباه   -1

الطبٌعى ان هناك عدد كبٌر من التصمٌمات و عدد اخر سوف ٌتاثر بهذا االنتباه لفترة زمنٌة كافٌة تسمح بؤحداث القرار 

علٌه الى مجموعتٌن ٌمكن ان تنقسم العناصر الخاصة بالتصمٌم  و المإثرة على حدوث عملٌة جذب االنتباه و الحفاظ 

 رئٌستٌن : 
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الهٌئة الكلٌة للواقع المعزز  و تتكون من عدد من العناصر التشكٌلٌة كمساحة التصمٌم و موقعه على االجهزة  :اوال

 االلكترونٌة و االلوان المستخدمة و تصمٌمه . 

التصمٌم  و تتكون من الصور و الرسوم  جاذبٌة تقنٌة الواقع المعزز والوسائط الرقمٌة  و االستماالت المستخدمة فى :ثانٌا

و الحروف و الكلمات و العناوٌن الرئٌسٌة ) الصورة و النص ( و تفٌد العناصر الخاصة بالهٌئة الشكلٌة فى جذب االنتباه 

ككل و كوحدة متكاملة اساسا بٌنما تفٌد العناصر الخاصة بجاذبٌة التصمٌم  كقوة مساعدة فى جذب االنتباه الى جزء او 

نصر معٌن فى و تزداد اهمٌة هذه العناصر فى االحتفاظ باالنتباه و اثارة االهتمام بمضمون بٌئة الواقع المعزز  وما ع

 تحتوٌه من نظم عالمات وهى تحقق بقٌة العملٌات و االستجابات االخرى لدى الفئات المستهدفة .

ٌة تكوٌن صورة ذهنٌة او انطباع ما حول االدراك هو عمل: Influencing  Perceptionالتاثٌر فى االدراك  -2

موضوع و هو ٌتضمن العملٌة العقلٌة الخاصة ببناء و تكوٌن صور االشٌاء الموجودة فى البٌئة فى ذهن الفرد و ٌقوم الفرد 

ن بتكوٌن هذه الصور من خالل اضفاء المعانى و ٌتم ذلك اساسا باالعتماد على الخبرات المكتسبة لدٌه و تاخذ عملٌة تكوٌ

الصورة الذهنٌة االهمٌة االولى فٌما ٌتعلق بعملٌة االدراك االنسانى لدى المصمم اذ ٌهتم اساسا بكٌفٌة التاثٌر على الصورة 

الذهنٌة المنطبعة لدى المتلقً حول الواقع المعزز لمتجر او مإسسة او ما ٌتم االعالن عنه حٌث الحظوا مدى االهمٌة 

 ر على السلوك االختٌارى للمتلقً . القصوى لصورة التصمٌم  فى التاثٌ

اذا كان الهدف من االتصاالت  هو التاثٌر فى  :Facilitating Retentionتسهٌل عملٌة الحفظ او التذكٌر   -3

السلوك للمتلقً اذا البد من معرفة و فهم العملٌات التى تإثر فى تغٌٌر السلوك و الكٌفٌة التى ٌتم تدعٌم السلوك المتغٌر و 

علم هو العملٌة التى تهتم بتغٌٌر و تدعٌم السلوك االنسانى . و بالتطبٌق على نظم العثور علً المسار من خالل بٌئة ٌعد الت

واقع معزز و نجد انه من االهمٌة ضرورة خلق تغٌٌرات تستمر فى فترة مناسبة فى السلوك للمتلقٌٌن  و بحٌث تتفق و 

 االهداف التسوٌقٌة. 

 

االقتنـــاع ٌمثــــل مـــــدى نجـــــاح االتصال لبٌٌئة الواقع المعززو فعالٌتها فى تحقٌق  :Convictionاالقتنــاع -4 

 درجة كبٌرة من االقتناع لدي المتلقً 
 

ٌمكن تحدٌد اهمٌة االتصال فى تاكٌد و ضرورة االقتناع بما هو  :Generating Actionخلق االستجابة   -5

معروض  و نظرا الن االتصال المإثر ٌساعد احٌانا فى تغٌٌر االتجاهات لفترة زمنٌة محددة او ٌهم فى بناء اتجاهات 

لدي المتلقً على سبٌل  اٌجــــابٌة مواتٌة نحو ماٌعلن عنه و معنى ذلك ان االتصــــال ٌستطٌع بدرجة كبٌرة تحقٌق التقبل

 .ٌمكن تسمٌته " التقبل التجرٌبى "التجربة و لمرة واحدة او ما 

ان البٌئة المحٌطة لها اثر كبٌر فى مشاهدة و تلقى الواقع المعزز حٌث تإثر عوامل البٌئة المحٌطة على االدراك البصرى 

ته و مشاهدته و استٌعاب محتوٌاته حتى ٌتحقق للتصمٌم التفاعلً باستخدام الوسائط الرقمٌة  و على القدرة على رإٌ

 وصول الهدف من التصمٌم بسرعة و سهولة و وضوح . 

تتمركز فً محاولة االستفادة من تصمٌم تطبٌقات الواقع المعزز الخراج نظام تفاعلً افتراضً   :البحـــث مشكلة

هذا النظام ومدي تحقٌق الفاعلٌة المرجوة منه  باستخدام الوسائط الرقمٌة للعثور علً المسار لدراسة سلبٌات واٌجابٌات

 لدي المتلقً المستخدم وتعدٌل السلبٌات .

دراسة مفردات تطبٌقات تقنٌة الواقع المعزز التفاعلٌة وكٌفٌة معالجتها لتصمٌم بٌئــة افتراضــٌة : الهدف من البحث

ثالثٌة االبعاد للمـــــكان المطلوب الوصـــــول الٌه  لعرضها علً   شاشات وسائل االتصــــــال االلكتـرونٌــة، و توضٌح 
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ــــرة من المجتمـــــع ، و بناء واقع معزز )حتً ٌستطٌع المستــخدم ان الـــــدور الرئٌسً للتصمٌــــم لدي فئــــات كثٌـ

ٌتعرف علً المكــان وٌتخذ قـرار الذهاب الٌه ( وذلك من خالل دراسة الخصائص السٌكولوجٌة وتحلٌل سلوك 

 المستـــخدم وابعاد العملٌة االقناعٌة لتصمٌم الواقع المعزز  

باستخدام الوسائط الرقمٌة لتنمٌة مهارات تصمٌم بٌئات افتــــراضٌة ثالثٌة االبعاد وتصمٌم منظومة الكترونٌة مقترحة  

تفاعلٌة ، ومدي تفاعل المستخدمٌن معها ) فسهولة ووضوح العالمات واالتجـــاهات التً تــــم تصمٌمها ٌجعل التصمٌم 

جو العام للواقع المعزز وتجعل المتلقً ٌتجه اكثر نجاحا بالنسبة للمتلقً فٌجعله ٌتعـــــرف وٌندمج بٌسر وسهوله مع ال

 بفكره الً اتخــــاذ القرار بالذهاب الً المكان من خالل العثور علً المسار و تحقٌق الهدف االتصالً .

 :أهمٌة البـــــحث

وتاثٌر ذلك علً التاكٌـــــد علً الدور الرئٌسً للتطــــــور التكنولوجً من خالل تصمٌم تطبٌقات واقع معزز فً توفٌـر  -

 شكل التصمـــــــٌم المــعلوماتً وكٌفــــــٌة معالجته ومدي تفاعله مع المـــــــتلقً عبر وســـائل االتصال االلكترونٌة  .

 دراســـة تؤثٌر تصمٌم المعلومات والرسوم من خالل استخدام الوسائط الرقمٌة  علً المتلقً ومدي تفاعله معها. -

 منهج البحث :

 ج الوصفً لشرح كٌفٌة تصمٌم تطبٌقات الواقع المعزز ومدي تفاعله لدي المتلقً .المنه

 المنهج التجــرٌبً بهــدف الحصـــــول علــً نتــــائج مبــاشرة لموضوع البحــث .

 والتوصٌات:النتائج 

 بعد استعراض وتحلٌل ومعالجة مشكلة البحث ٌلخص البحث الً مجموعة من النتائج والتوصٌات اهمها 

ان التصمٌم دور اساسً وهام فً حٌاة  المجتمعات لٌس فً االرتقاء بالفكر فقط بل فً قدرته علً فهم واستٌعاب مشكالت 

 وموضوعات لخدمة المجتمع وحل مشكالته.المجتمع ، وٌحقق ذلك بتطوٌع الٌاته من تقنٌات واسالٌب وافكار 

تصمٌم الواقع المعزز ٌرتبط باالتزان واالٌقاع والحركة والتناسب والوحدة ، حٌث ٌمكن النظر الً هذه االسس  

 باعتبارها عناصر جمالٌة ثابته تعكس ادراك المصمم للنظم الكونٌة المحٌطة بٌه .

حدٌثة امكن التعامل مع الصور الرقمٌة ومعالجتها من خالل استخدام الحاسوب وبرامجه المتطورة والتقنٌات ال 

 امكانٌات متنوعة من حذف واضافة وتغٌٌر االلوان الخراج تصمٌم واقع معزز ثالثً االبعاد .

الواقع المعزز ٌقدم العدٌد من التطبٌقات المفٌدة التً تستحق اهتماماً أكبر من الباحثٌن والمهنٌٌن ، ومع استمرار تطور  

وجٌا الواقع المعزز، سنجد أن عدد هذه التطبٌقات وأهمٌتها سٌزداد بالتؤكٌد، فً التخطٌط واإلدارة، التسوٌق، الترفٌه، تكنول

التعلٌم، سهولة الوصول، والحفاظ على التراث، كل ما سبق ذكره عبارة عن مجاالت مهمه حٌث ٌكون فٌها تطبٌق الواقع 

 االفتراضً ذي قٌمة. 

الجرافٌكً واحد من اسرع المجاالت  والتصمٌم صبح أحد أهم عوامل النجاح ألي نشاط إنسانً التصمٌم الجرافٌكً أ 

الهوٌة  تعرٌف، و way findingنموا ، وٌتضــــمن العــــــدٌد من التخصــــصات مثل العثــــــــور علــى المســـــــار 

 وتصمـــــٌم المعلومات، وتشكٌل فكرة المكان.

أٌضا فً بناء التمثٌل الرقمً لنماذج مٌكانٌكٌة قبل أن ٌتم تصنٌعها  3dمن البرامج الثالثٌة االبعاد ٌستخدم عدد كبٌر  

فً الواقع و متطلبات التصمٌم ثالثً األبــعاد ٌتضمن العدٌد من برمجٌات التصمــٌم والصـــــور والصوت ومن اهم 
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تتبع مسار  (Tracking)تقنٌة .و  Painter of light برنامج الرسم بالضوء البرامج ثري دي ماكس و رٌفٌت و 

 .  تصور الواقع المعزز بتقنٌة الضوء  (Lytro Immerge)كامٌرا الكامٌرا ، و 

إن قدرات الحاسوب مهما تطورت وتعددت برامجه وتقنٌاته ٌظل مجرد اداة للفنان وٌظل نجاح العمل الفنً ٌعتمد علً  

 مصمم عن اخر . ابتكار المصمم ورإٌته بما ٌمٌز عمل

 ٌوصً البحث بعدة توصٌات هً : 

توفٌر دراسة العلوم االتصالٌة المتعلقة بتصمٌم الوسائط المتعددة الخراج بٌئات معززة ثالثٌة االبعاد وذلك لمواجهة  

التطور التقنً الهائل والسرٌع فً وسائل االتصال الجرافٌكً ومواكبة التطور الفكري فً التصمٌم الذي تحول لوسٌلة 

 قوٌة التاثٌر بٌن المتلقٌٌن 

راسات البحثٌة والعلمٌة الٌجابٌات وسلبٌات تقنٌة الواقع المعزز وكٌفٌة معالجتها من خالل متابعة التوسع فً الد 

 التطورات الفنٌة والتكنولوجٌة .

االهتمام بتنمٌة الثقافة الفنٌة البصرٌة للمتلقً البصري ، فالمجتمع المصري مجتمع ذو ثقافة عرٌقة مكنته من انشاء  

ت وثقافات اخري ، جعلته واسع االفق ٌقبل التغٌرات وٌتعامل بشكل جٌد مع التقنٌات حضارة كبري واستٌعاب حضارا

 المستحدثة . 

ضرورة تضامن كل مخترعً برامج الحاسوب والمصممٌن لالرتقاء بتقنٌة تكنولوجٌا الواقع المعزز واالعتماد علٌه  

 بصفة اساسٌة ولٌس اضافٌة .
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