بسوِ تعالی

واقعیت افزوده چیست؟
حاهذ عباسی هذرض فٌاٍری
دًیای اهرٍز دًیای تغییر است .دًیایی کِ بذٍى ایٌکِ خَد هتَجِ ضَین بخطی از زًذگی ها در آى قرار ًذارد ٍ در دًیای دیگر بِ
ًام دًیای هجازی قرار هیگیرد .بسیاری از آًچِ کِ در پیراهَى خَد هطاّذُ هیکٌین ،بِ ضکل هجازی در آهذُ ٍ بخطی از زًذگی
ها ضذُ ٍ تطکیل ٍاقعیت هجازی را دادُ استٍ .اقعیتی کِ بِ صَرت هجازی (غیر حقیقی) است .اها در پارُای هَارد ضاّذ ّستین
کِ دًیای حقیقی را در دٍ بخص ٍاقعی ٍ هجازی هطاّذُ هیکٌین .یعٌی بِ بخص ٍاقعی دًیاای حقیقای ،بخاص دیگاری باِ ًاام
هجازی افسٍدُ هیضَدٍ .اقعیت افسٍدُ ( )Augmented Realityبِ تکٌَلَشی گفتِ هیضَد کِ بِ ٍاقعیات ،اهکاًاات ٍ ٍیصگایّاای
دیگری بِ صَرت هجازی اضافِ هیکٌذ .ایي تکٌَلَشی از سال ّا پیص در کالُ کاسکت خلباًی ٍجَد داضت ٍلای باِ دلیال گاراى
بَدى قابلیت کاربرد تَسط عوَم را ًذاضت .از زهاًی کِ گَضیّای َّضوٌذ ٍارد بازار ضذُ ایاي تکٌَلاَشی ّان جایگااّی خااظ
یافت.
بِ تصاٍیر زیر ًگاُ کٌیذ .در یک تصَیر دٍربیي گَضی بر رٍی کلوات اًگلیسی پطت جلذ یک کتاا گرفتاِ ضاذُ ٍ دیکطاٌری
ٍاقعیت افسٍدُ  BinaDلغات را ضٌاسایی ٍ ترجوِ هیکٌذ .یعٌی بِ ٍاقعیتی بِ ًام کلوات اًگلیسی ،بخص هجازی باِ ًاام ترجواِ
لغت اضافِ هیکٌذ .یا در ًرمافسار ٍاقعیت افسٍدُ ٍ Photomathقتی دٍربیي گَضی برٍی هعادلِ ریاضی گرفتِ هیضَد ،پاسا ٍ راُ
حل را ًطاى هیدّذ .در ًوًَِّای هطابِ ،برای هثال ٍقتی دٍربیي را رٍی یک خَدرٍ هیگیریذ ،هطخصات ٍ ظااّر خاَدرٍ را باِ
صَرت سِ بعذی در گَضی بِ ًوایص در هیآٍرد .اگر ٍاقعیت افسٍدُ حیَاًات را در ًظر بگیریذ ٍ دٍربیي را باِ ساوت آىّاا قارار
دّیذ خَاّیذ دیذ کِ هطخصات آى حیَاى در صفحِ گَضی ظاّر هیضَد.

پاییس  49بٌا بِ سفارش اًتطارات دیباگراى ،در کتا تَلیذ کتا ّای الکترًٍیکی ،از ها درخَاست ضذُ تا برای ّر فصل در حذ 5
دقیقِ بِ صَرت فیلن ،صذا یا هتي با گفتار ،برًاهِای تْیِ کٌین ٍ زهاًی کِ کاربرد فصلی از کتا را باز هیکرد ،در صاَرت ًصا
ًرم افسار رٍی گَضی ،اگر دٍربیي را رٍی بارکذی کِ در کٌار ًام فصل قرار داضت هیگرفت در هذت کَتااّی بارای ٍی هحتَیاات
فصل تطریح هیگردیذ.
اها ًگاُ آهَزضی بِ ٍاقعیت افسٍدُ دًیای دیگری را برای فعاالى عرصِ تعلین تربیت رقن هیزًذ .در آیٌذُ ضاّذ خاَاّین باَد کاِ
ٍقتی فراگیر دٍربیي گَضی را رٍی عٌَاى درض هیگیرد هحتَای الکترًٍیکی چٌذ رساًِای در ضکلّای هختلف بِ ًوایص درآهذُ
ٍ فراگیر ضرٍع بِ هطالعِ آى هی کٌذ .یا دٍربیي گَضی را رٍی خطی از کتا قرآى یا زباى یا ضعر هیگیرد ٍ هتي برای ٍی قرائت،
ترجوِ ٍ هعٌی هیضَد .یعٌی بِ دًیای ٍاقعی بخطی بِ صَرت هجازی افسٍدُ هیضَد .ایي است دًیای ٍاقعیت هجازی.

