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تكنولوجيابقعة ضوءإسهامات حضارية

الواقع املعزز هي تقني�ة تعتمد أواًل على الواقع الفعلي، 

الصور  من  طبقات  وضع  عرب  عليه  باإلضافة  تقوم  ثم 

استعِملت  وقد  رقمًيا.  املصّممة  املتحّركة  أو  الثابت�ة 

التاريخ  يف  حتمياًل  األكرث  اللعبة  يف  بوضوح   التقنّي�ة 

عن  البحث  على  تعتمد  واليت   ،”Pokemon Go“

كائن�ات مصّممة رقمًيا داخل الواقع الفعلي، عرب استخدام 

كامريا الهاتف الذكي وشاشته.

تطبيق  هو  املعزز  الواقع  استخدام  على  أخرى  أمثلة 

يقوم  الشهري  فالتطبيق   ،»Snapchatشات »سناب 

بإضافة بعض التأثريات الرقمّية على أوجه املستخدمني 

عرب استخدام الكامريا األمامية للهواتف الذكية، ثّم إتاحة 

مشاركِتها عرب التطبيق إىل األصدقاء، أو عرب أٍي من وسائل 

التواصل االجتماعي األخرى.  

يعمل الواقع املعّزز من خالل إضافة طبقات غري واقعّية 

إحداث  على  قادرة  أدوات  عرب  وذلك  الفعلي.  الواقع  إىل 

الذكي.  الهاتف  رأسها  وعلى  املزج،  وهذا  اإلضافة  هذه 

تكنولوجيا 
ز 

ّ
الواقع الُمعز

Augmented Reality

علي زين

املعالج  خالل  ومن  الهاتف،  كامريات  عرب  الواقع  التقاط  يتّم  إذ 

الرقمّية  املجّسمات  معاجلة  يتم  الرسوميات،  ومعالج  الرئييس 

املصمّمة عرب تطبيقات خاصة، ليتم عرض هذا املزيج يف النهاية 

سواء  املعزز،  الواقع  أدوات  اختالف  ومع  الهاتف.  شاشة  عرب 

كانت هاتًفا ذكًيا، أو خوذًة، أو نظارًة خاصًة، ال يتلف املبدأ الذي 

تعتمد عليه التقني�ة.

قد  أّنها  يف  التجارب  هذه  مثل  من  األكرب  االستفادة  تكمن 

نظارات  تطوير  إىل  النهاية  يف  أّدت 

نظارات  وهي  املختلط”،  “الواقع 

 تقوم بالدمج بني الواقع االفرتايض  

بمعىن  واملعزز،   virtual reality

الفعلي  الواقع  بتصوير  تقوم  أّنها 

إضافة  ثم  كامريا،  خالل  من 

النظارة  عرب  والنماذج  املجسمات 

داخل بيئ�ة عازلة شبيهة بما توفره 

تقني�ة الواقع االفرتايض.

أّما عن تطبيقات الواقع املعزز، فكال 

تشغيل  لنظايَم  األساسيني  املتجرين 
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تكنولوجيا

بعدٍد  iOSحيفالن  و  أندرويد 

املتوافقة  التطبيقات  من  كبرٍي 

كتابة  وبمجرد  التقنّي�ة،  مع 

حريف  AR يف خانة البحث يف أي 

من املتجرين ستجد تنوًعا كبرًيا 

بني هذه التطبيقات، كما حيفل 

القوائم  من  بالعديد  اإلنرتنت 

تطبيقات  حتدد أفضل  اليت 

ما  كل  املعزز،  الواقع  وألعاب 

الذي  هاتفك  إحضار  هو  عليك 

من  أي  وحتميل  التطبيق  يدعم 

واأللعاب  التطبيقات  هذه 

وجتربتها.

علي زين
إعاليم ومتخصص يف التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي

استخدامات  تقتصر  ال  ذلك،  إىل 

والرتفيه،  التسلية  على  املعزز  الواقع 

من  آخر  عدد  على  أيًضا  تنسحب  إنما 

والرسم  والربمجة  كالتعليم  املجاالت، 

والصناعة  والسياحة وغريها. 

إجيابي�اتها  تكنولوجيا  لكل  وألن 

املعزز  الواقع  تكنولوجيا  فإن  وسلبي�اتها، 

تواجه عدًدا من التحديات، منها: انتهاك 

التطبيقات  يف  وحتديًدا  اخلصوصية، 

املواقع  حتديد  على  تعتمد  اليت  واأللعاب 

 Pokemon اجلغرافية، كاللعبة الشهرية

go، اليت واجهت انتقادات واسعة يف هذا 

أماكن  اىل  بالبعض  أودت  السياق. حيث 

خصوصية  باخرتاق  وسمحت  مجهولة، 

الكامريا  استعمال  خالل  من  الكثيرين، 

بعض  دفع  مما  اجلغرايف،  املكان  وحتديد 

استعمال  بمنع  قرارات  اختاذ  اىل  الدول 

اللعبة على أراضيها .

كذلك األمر فإن الكثري من األجهزة اليت 

زالت  ال  املعزز  الواقع  تكنولوجيا  تدعم 

العادية،  باألجهزة  مقارنًة  الثمن  باهظة 

من  املستخدمني  من  الكثري  حيرم  مما 

فرصة جتربتها واالستفادة منها.

إغفال  يمكن  ال  ومعارض،  مؤيد  بني 

لكن  التكنولوجيا،  لهذه  الكبرية  الفوائد 

يف  ونب�الغ  استخدامها،  نيسء  أال  املهم  

رؤية  نفتقد  حبيث  اإلدمان،  حد  إىل  ذلك 

من  رؤيت�ه  على  ونصر  هو،  كما  العالم 

خالل نظارة، تعيد برمجة عقولنا لرنى ما 

حولنا بصورة مختلفة.


