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 )Virtual Reality( ــامن ــا ه ــازی ی ــت مج واقعی

ــت ؟  چیس

ــث  ــه باع ــی ک ــک های ــورد عین ــال درم ــه ح ــا ب ت

تعامــل انســان بــا محیــط مجــازی مــی شــوند 

کنجــکاو شــده ایــد؟

واقعیــت مجــازی  ، محیطــی شــبیه  سازی شــده 

ــه  ــژه ب ــای وی ــتگاه  ه ــک دس ــه  کم ــه ب ــت ک اس

ــن  ــه ممک ــزی ک ــود؛ چی ــان داده می ش ــر نش کارب

اســت اصــا وجــود خارجــی هــم نداشــته باشــد و 

کامــا تخیلــی باشــد، امــا مــا بــا دیدنــش این طــور 

ــا در آن فضــا هســتیم و  ــه واقع ــم ک حــس می کنی

زندگــی می کنیــم.

مخرتع واقعیت مجازی کیست؟ 

دشــوار اســت کــه بــا قطعیــت گفتــه شــود کــه پــدر 

واقعیــت مجــازی ماننــد هــر اخــرتاع و فنــاوری 

ــد کیســت. جدی

بیــش از یــک نفــر در توســعه ایــن سیســتم فنــاوری 

دخیــل بــوده اســت ، امــا اگــر مــا در مــورد قلمــرو 

تجربــه مجــازی صحبــت مــی کنیــم ، جــواب ایــن 

ســوال مورتــون هیلیــگ اســت.

او اولیــن تجربــه فیلــم تعاملــی را ایجــاد کــرد کــه 

در آن بیننــدگان دعــوت مــی شــدند فیلمی را متاشــا 

کننــد کــه از متــام حــواس آنهــا اســتفاده کنــد. ایــن 

ــدی”  ــه بع ــم “س ــن فیل ــی اولی ــد حس ــه چن تجرب

ــرای یــک منایــش واحــد طراحــی  ــود کــه فقــط ب ب

شــده بــود و بیننــده را قــادر مــی کــرد تــا بخشــی 

از ایــن فیلــم بــه شــكل تقريبــا واقعــی تجربــه كنــد. 

عرضــه  بیســتم،  قــرن  پایانــی  ســال های  در 

ــوی  ــر )VR( از س ــی ب ــاری مبتن ــتگاه های تج دس

شــد. آغــاز  فنــاوری  رشکت هــای 

واقعیــت مجــازی تــا همیــن چنــد دهــه قبــل بیشــرت 

ــه  ــک ده ــا در ی ــید ام ــه نظــر می رس ــا ب ــک روی ی

ــده و  ــاد ش ــیار زی ــت VR بس ــیر پیرشف ــر، س اخی

انــواع و اقســام هدســت های واقعیــت مجــازی، در 

حــال توســعه و تجاری ســازی از ســوی رشکت هــای 

مختلــف اســت.

فنــاوری، موجــب  ایــن  بــه  مــردم  عاقه منــدی 

ــوگل،  ــه گ ــا، از جمل ــیاری از رشکت ه ــا بس ــده ت ش

ــوند. ــوزه ش ــن ح ــل و ... وارد اي ــافت، اپ مایکروس
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 VR به زبان ساده تر : 

 یــک دنیــای شبیه ســازی شــده )بــا اســتفاده از 

ــا  ــه ب ــت ک ــاور اس ــل ب ــکلی قاب ــه ش ــر( ب کامپیوت

ــه انســان ها امــکان  اســتفاده از ابزارهــای خــاص ب

بــا آن تعامــل  می دهــد در آن قــرار بگیرنــد و 

ــد.  ــرار کنن برق

ــه  ــای تجرب ــوژی روی ــن تکنول ــب، ای ــن ترتی ــه ای ب

جهانــی متفــاوت، بــدون ترک کــردن محیــط واقعی 

را امکان پذیــر ســاخته اســت. کاربــران واقعیــت 

مجــازی بــه درک و تجربــه جهانــی می پردازنــد کــه 

ــدارد. ــت در اطــراف آن هــا وجــود ن در واقعی

ــوژی از  ــن تکنول ــه خاطــر قابلیت هــای خــاص ای ب

ــای  ــژه زمینه ه ــه وی ــون، ب ــای گوناگ آن در زمینه ه

آموزشــی کــه تجربــه جهــان واقعــی آنهــا می توانــد 

پــر هزینــه یــا پــر خطــر باشــد، اســتفاده می شــود.

انــواع شبیه ســازهای رانندگــی و پــرواز بــه راننــدگان 

بــدون  می دهــد  امــکان  مبتــدی  خلبان هــای  و 

هیــچ ریســکی متریــن کننــد.

ــکی  ــل پزش ــته هایی مث ــب در رش ــن ترتی ــه همی  ب

ــجویان  ــه دانش ــوژی ب ــن تکنول ــز ای ــی نی و جراح

کمــک می کنــد تجربیــات الزم را بــدون ایجــاد 

ــد. ــب کنن ــر کس خط

شــامل   VR ویژگی هــای  مهم تریــن  از  برخــی 

می شــود: زیــر  مــوارد 

باورپذیــری: الزم اســت کــه کاربــر حــس کنــد کــه 

واقعــا در جهــان مجــازی قــرار گرفتــه و ایــن بــاور 

را حفــظ کنــد، وگرنــه توهــم جهــان مجــازی از هــم 

خواهــد گسســت.

ــر  ــه کارب ــی ک ــت هنگام ــودن: الزم اس ــی ب تعامل

ــان هــم  ــن جه ــد، ای ــان حرکــت می کن ــن جه در ای

ــد. حرکــت کن

کامپیوتــری بــودن: فقــط ماشــین های پیرشفتــه بــا 

قابلیت هــای گرافیکــی کامپیوتــری بــه قــدر کافــی 

ــر  ــی باورپذی ــد جهان های ــا بتوانن ــع هســتند ت رسی

و تعاملــی ایجــاد کننــد کــه وقتــی در آنهــا حرکــت 

ــد. ــر کنن ــم، در زمــان واقعــی تغیی می کنی

کاوش پذیــری: یــک جهــان VR بایــد بــه قــدر کافی 

بــزرگ و پــر جزئیــات باشــد تــا بتوانیــد در آن کاوش 

ــه  ــک نقاشــی واقع گرایان ــه ی ــدر ک ــر چق ــد. ه کنی

باشــد، بــاز هــم فقــط یــک صحنــه را از یــک 

نقطه نــگاه نشــان می دهــد، امــا واقعیــت مجــازی 

ایــن نقطــه کــور را پوشــش داده اســت.

اینکــه واقعیــت مجــازی  بــرای  بــودن:  شــناور 

ــم  ــه ه ــت ک ــد، الزم اس ــی باش ــر و تعامل باورپذی

ــن  ــد. ممک ــر کن ــا را درگی ــن ش ــم ذه ــدن و ه ب

در  پــرواز  بــازی شبیه ســازی  یــک  اســت شــا 

ــاعت ها  ــرای س ــد و ب ــام دهی ــود انج ــر خ کامپیوت
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ــا  ــت ش ــا حرک ــد، و ب ــم کنی ــان را در آن گ خودت

مناظــر تغییــر کننــد، امــا ایــن بــاز هــم یــک شــبیه 

ســازی پــرواز واقعــی نیســت. شــبیه  ســازی پــرواز 

ــا اســتفاده از صندلــی و محیطــی انجــام  واقعــی ب

می شــود کــه در آن نیروهــای مختلــف را روی بــدن 

خــود احســاس می کنیــد و در آن شــناور می شــوید. 

ایــن قابلیــت ویژگــی  کلیــدی دیگــر VR محســوب 

می شــود.

کاربردهای واقعیت مجازی چیست؟

افزایش و ارتقای تصویرسازی

واقعیــت مجــازی بــا اســتفاده از پیرشفته تریــن 

تکنولوژی هــا، تجســم واقعیت هــا و تجربه هــای 

مختلــف را امکان پذیــر ســاخته اســت. بــا ایــن روش 

شــا می توانیــد فضاهــای گوناگونــی را کــه تــا بــه 

ــل  ــتند، مث ــت نیافتنی هس ــا دس ــد ی ــال ندیده ای ح

مــاه یــا مشــرتی را تجربــه و کشــف کنیــد. واقعیــت 

ــازد. ــی می س ــا را واقع ــازی غیرممکن ه مج

بهبود کیفیت آموزش

ــن رو  ــد. از ای ــانرت می کنن ــری را آس ــر، یادگی تصاوی

ــی  ــوزان درک عمیق ــه دانش آم ــازی ب ــت مج واقعی

ــد.  ــف می ده ــات مختل از موضوع

ــه روش  ــبت ب ــوزيش نس ــن روش آم ــه اي در مقايس

ســنتی آمــوزش کــه کســل  کننــده اســت در ميابيــم 

ايــن روش در جــذب دانش آمــوزان و مشارکت شــان 

عاقــه  از  و  بــوده  موثــر  یادگیــری  تجربــه  در 

دانش آمــوزان در هــر ســنی بــه محتــوای ویدئویــی 

نســبت بــه محتــوای خواندنــی به درســتی اســتفاده 

می كنــد.

دسرتسی در سطح جهانی   

ــت  ــی اس ــرم بین امللل ــک پلتف ــازی ی ــت مج واقعی

کــه محدودیتــی بــه لحــاظ زبانــی نــدارد. توســعه 

دهنــدگان، پشــتیبانی چنــد زبانــه در نرم افــزار 

در  دانش آمــوزان  بنابرایــن  کرده انــد،  فراهــم  را 

اقصــی نقــاط جهــان بــا اســتفاده از اپلیکیشــن های 

ــوزش  ــرای آم ــری ب ــت براب ــازی، فرص ــت مج واقعی

ــد. دارن

بهبود تحقیق

بهبــود  در  قدرمتنــد  ابــزاری  مجــازی  واقعیــت 

چــون  مختلفــی  زمینه هــای  در  تحقیقــات 

ــکی و  ــوم پزش ــت در عل ــا پیرشف ــت. ب ــکی اس پزش

آمــوزش، واقعیــت مجــازی نقــش مهمــی در ارائــه 

راه حل هایــی بــرای مدیریــت بیــاری و مداخــات 

بهداشــتی داشــته اســت .
منابع:

https://techcrunch.com/02/03/2021/microsoft-
debuts-its-ar-vr-meetings-platform-mesh/
https://www.newgenapps.com/blog/how-vr-
works-technology-behind-virtual-
https://www.financialexpress.com/industry/
technology/techsplained-what-is-virtual-reality-
and-how-does-it-work/1940285/

https://techcrunch.com/2021/03/02/microsoft-debuts-its-ar-vr-meetings-platform-mesh/
https://techcrunch.com/2021/03/02/microsoft-debuts-its-ar-vr-meetings-platform-mesh/
https://www.newgenapps.com/blog/how-vr-works-technology-behind-virtual- 
https://www.newgenapps.com/blog/how-vr-works-technology-behind-virtual- 
https://www.newgenapps.com/blog/how-vr-works-technology-behind-virtual- 
https://www.newgenapps.com/blog/how-vr-works-technology-behind-virtual- 
https://www.newgenapps.com/blog/how-vr-works-technology-behind-virtual- 


هليا مراديی                                     خانم ماريا خرسند

ورودی 97

5

ماریــا خرســند  در22 خــرداد 1336 )1957 میــادی( 

در شهرســتان ســاری بــه دنیــا آمــد. او در ســن 

پانــزده  ســالگی ســاز مهاجــرت را کــوک کــرد و 

رهســپار آن  ســوی دنیــا یعنــی لــس  آنجلــس آمریــکا 

ــود را در  ــانس خ ــوق  لیس ــدرک ف ــان م ــد .ایش ش

رشــته ی مهندســی کامپیوتــر از دانشــگاه معتــر 

ــت. ــا گرف ــون کالیفرنی فولرت

 در زمــان تحصیــل بــا مــردی ســوئدی ازدواج کــرده 

و پــس از آن بــه کشــور ســوئد رفــت. ماریــا خرســند 

ــادی را در رشکــت ســونی اریکســون کار  مــدت زی

کــرد و در آنجــا رزومــه  عالــی از خــود به جــا 

گذاشــت. او از مدیــران بــه نــام صنعــت IT در 

ــان اســت.  ســوئد و جه

خانــم ماریــا خرســند از معــدود بانــوان ایرانــی 

ــد  ــت کان IT اســت. چن ــای مدیری ــق در دنی موف

 Dell وقــت پیــش، اعضــای هیئــت مدیــره رشکــت

ــه  ــل مجموع ــوان مدیرعام ــند را به عن ــا خرس ماری

ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــد؛ ام ــاب کردن ــزرگ Dell انتخ ب

نکتــه اشــاره  کنیــم کــه ایــن اولیــن پســت اجرایــی 

و مدیریتــی ماریــا خرســند نیســت. او قبــل از ایــن ، 

ــته  ــم داش ــاس تری را ه ــر و حس ــت های مهم ت پس

ــت SP را  ــی رشک ــند مدیرعامل ــا خرس ــت. ماری اس

برعهــده داشــته و از ســال 2004 نيــز پســت مهــم 

ــا  ــی OMX را ب ــی در کمپان ریاســت بازارهــای مال

ــود. ــه خــود اختصــاص داده ب افتخــار ب

ــند از ســال  ــا خرس ــه ماری ــد ک ــب اســت بدانی جال

2001 میــادی ریاســت بخــش الیســنس تکنولــوژی 

 OMX اریکســون را بــر عهــده داشــته و در کمپانی

مدیرعامــل کمپانــی اریکســون و رشکــت Dell بوده 

ــره ی  ــت  مدی ــن او عضــو هیئ ــر ای اســت. عــاوه ب

ایــن کمپانــی بــزرگ و موفــق بــوده اســت. امــروزه 

همــه ی مــا فنــاوری بلوتــوث را می شناســیم. کمــرت 

بیابیــد کــه گوشــی تلفــن  کســی را می توانیــد 

ــز  ــردی تجهی ــوژی کارب ــن تکنول ــه ای ــش ب همراه

نشــده باشــد. ماریــا خرســند در کمپانــی اریکســون 

ــوده  ــوث ب ــروژه ی بلوت ــده ی پ ــر و هدایت کنن مدی

اســت. بــه عبارتــی می تــوان ماریــا خرســند را 
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ــراه  ــن هم ــوث در گوشــی های تلف ــذار بلوت بنیان گ

جهــان نامیــد.

چنــدی پیــش، در مصاحبــه ای جالــب از ماریــا 

خرســند پرســیدند کــه چــه شــد کــه چنیــن پــروژه ی 

ــد؟  ــذار کردن ــه شــا واگ مهمــی را ب

او در جــواب گفــت کــه »مطمــن نیســتم ولــی 

فکــر می کنــم خصلــت بلنــد پــروازی و جــاه  طلبــی 

ــی  ــن و از طرف ــت کار م ــه پش ــر از هم ــم ت و مه

اشــتیاقم بــرای درگیــر شــدن بــا چالش هــای جدیــد 

ــده  ــن ش ــه م ــروژه ب ــن پ ــدن ای ــول ش ــث مح باع

اســت.«

ــل  ــم مث ــی مه ــدادی کمپان ــن در تع ــل از ای  او قب

کمپانــی  و  کالیفرنیــا  یونیــون  نفتــی  کمپانــی 

همیــن  می کــرد.  فعالیــت  یونیســیس  رایانــه ای 

ــه  ــده ک ــن ش ــه ای ــر ب ــان منج ــق ایش ــه  موف رزوم

بافاصلــه پــس از ورود بــه خــاک ســوئد، در کمپانی 

ــود. ــتخدام ش ــون اس ــم اریکس عظی

از دیــد خانــم خرســند کمــک بــه رشکت هــای 

کوچــک و متوســط کــه قلــب نــوآوری و خاقیــت 

افزایــش رقابت پذیــری  بــرای  هســتند زمینــه را 

اقتصــاد فراهــم می کنــد.
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ـــوارد  ـــیاری از م ـــی و بس ـــای تحلیل رسور، ابزاره

بـــه شـــا معرفـــی  دیگـــر را شناســـایی و 

می کنـــد.

Ultidash : چمدانـــی از یـــک داشـــبورد اساســـی . 3

کـــه به ســـادگی یکـــی از بهرتیـــن ابزارهـــای 

افزایـــش بهـــره وری اســـت کـــه می توانیـــد در 

وب اســـتور گـــوگل کـــروم پیـــدا کنیـــد. بافاصلـــه 

رابـــط  بـــا  آن،  دانلـــود و نصـــب  از  پـــس 

ـــوید.  ـــه رو می ش ـــی روب ـــاده و زیبای ـــری س کارب

ــل  ــای )to-do list( قابـ ــام کارهـ ــت انجـ لیسـ

سفارشی ســـازی، مدیریـــت انجـــام کارهـــا را 

می کنـــد.  رضایت بخـــش  و  ســـاده  برایتـــان 

زمان ســـنج ایـــن افزونـــه مراقـــب شـــا در 

ـــا  ـــت. ام ـــره وری اس ـــش به ـــت و کاه ـــاف وق ات

از همـــه مهم تـــر مســـدودکننده وب ســـایت 

)Web Site Blocker( در ایـــن افزونـــه اســـت 

کـــه مانـــع از مراجعه هـــای متعـــدد شـــا بـــه 

جـــوان  مرورگرهـــای  از  یکـــی  کـــروم،  گـــوگل  

ـــاله  ی خـــود، در فهرســـت  ـــر ۸ س ـــا عم ـــه ب اســـت ک

ـــدوز  ـــران وین ـــرای کارب ـــا ب ـــن مرورگرهـــای دنی بهرتی

ــن  ــرار دارد. مهم تریـ ــمند قـ ــی  های هوشـ و گوشـ

رقیـــب ایـــن مرورگـــر، فایرفاکـــس اســـت. گـــوگل 

بـــرای بهبـــود عملکـــرد عاقه منـــدان بـــه گـــوگل  

نـــام  بـــه  کوچـــک  اپلیکیشـــن  هایی  کـــروم، 

افزونه هـــا را توســـعه داده تـــا بتواننـــد متناســـب 

بـــا نیازهـــای خـــود از آن  هـــا اســـتفاده کننـــد.

5 افزونه های مهم و پركاربرد اين مرورگر:

Font Scanner : شـــاید بـــرای شـــا هـــم . 1

پیـــش آمـــده باشـــد کـــه وارد وب ســـایتی شـــوید 

ـــر  ـــایت، نظ ـــده در آن س ـــتفاده ش ـــت اس و فون

ـــر  ـــاً ه ـــه تقریب ـــن افزون ـــد. ای ـــب کن ـــا را جل ش

ـــه  ـــع تجزی ـــه وب را رسی ـــر صفح ـــی در ه فونت

و تحلیـــل می کنـــد. فقـــط کافـــی اســـت روی 

ـــد. ـــک کنی ـــکن کلی ـــه اس گزین

ــت . 2 ــزاری اسـ ــه ابـ ــن افزونـ  wapplayzer : ایـ

ــای  ــد فناوری هـ ــک آن می توانیـ ــه کمـ ــه بـ کـ

ــان  ــایت موردنظرتـ ــتفاده در وب سـ ــورد اسـ مـ

را کشـــف کنیـــد. wappalyzer سیســـتم های 

مدیریـــت محتـــوا، سیســـتم عامل های تجـــارت 

الکرتونیکـــی، چارچوب هـــای وب، نـــرم افـــزار 
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منابع: 
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designer-and-developer/

می شـــود. مختلـــف  وب ســـایت های 

نوشـــن . 4 بـــه  روزانـــه  اگـــر   :  Grammerly

انگلیســـی مشـــغول هســـتید،  حتـــا افزونـــه ی 

ـــد. در  ـــب کنی ـــود نص ـــروم خ ـــی را در ک گرامرل

ــک  ــی کمـ ــردی، گرامرلـ ــه ی کاربـ ــن افزونـ ایـ

ـــدا و آن هـــا  ـــد ایرادهـــای مـــن خـــود را پی می کن

ـــا داشـــن اکانـــت  را ویرایـــش کنیـــد. همچنیـــن ب

ـــی  ـــن انگلیس ـــد م ـــی، می توانی ـــوم گرامرل پریمی

ـــد  ـــرات گســـرتده ای کنی خـــود را دســـتخوش تغیی

و حتـــی از گرامرلـــی بخواهیـــد وزن نامـــه 

افزونـــه ی  دهـــد.  تغییـــر  به دلخواهتـــان  را 

ــروم  ــر کـ ــای برتـ ــی از افزونه هـ ــی یکـ گرامرلـ

اســـت.

ـــه شـــا اجـــازه می دهـــد . 5 Nimbus :Nimbus ب

اســـکرین شـــات بگیریـــد یـــا یـــک ویدئـــو را 

ـــد.  ـــط کنی ـــر ضب ـــزار مرورگ ـــوار اب مســـتقیاً از ن

ــا از  ــام صفحـــات وب یـ ــد از متـ شـــا میتوانیـ

ــاد  یـــک ناحیـــه خـــاص اســـکرین شـــات ایجـ

ـــا  ـــر ب ـــن تصاوی ـــه ای ـــد ب ـــپس می توانی ـــد. س کنی

ـــکال  ـــش، اش ـــی، فل ـــون ویرایش ـــای گوناگ ابزاره

و جعبـــه مـــن اضافـــه کنیـــد. بـــا اســـتفاده از 

ــد  ــن میتوانیـ ــد، همچنیـ ــه قدرمتنـ ــن افزونـ ایـ

فیلم هـــا را از یـــک برگـــه مرورگـــر و یـــا یـــک 

صفحـــه دســـکتاپ ضبـــط کنیـــد.

مبينا حاجی اسمعيلی
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