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  لم اآلثارــــعالواقع االفتراضي و
  

       عمـــاد خلیـــل. د. أ                                                               
   فـاطمــة إسماعیل .أ
  محمد ســـــــــعید. أ   

  :مقدمة
 من أھم  التطبیقات التكنولوجیة Virtual Realityتعتبر تقنیة الواقع االفتراضى 

الحدیثة التى تستخدم فى محاكاة الخبرات والتجارب االنسانیة المتنوعة فى شتي 
. المجاالت، وذلك من خالل خلق بیئات إفتراضیة معالجة بواسطة الحاسب اآللي

المقوم األساسي لتلك التكنولوجیا وذلك لما  3D Modelsوتثمل النماذج ثالثیة االبعاد 
األمر الذي یسمح بالتفاعل بین الفرد وتلك البیئة لھا من  تاثیر قوي على المستخدم، 

االفتراضیة، ومن ثم، تتكون لدي المستخدم خبرات ومفاھیم جدیدة تسھم في تحقیق فھم 
  . أكثر عمقًا في مختلف الموضوعات

والذي تعنى كل " الواقع"إلى شقین، أولھما ھو " الواقع االفتراضى"وینقسم مصطلح 
والمعنویة والتى یمر بھا ویكتسبھا الفرد من خالل األحداث والخبرات المادیة 

ومن ثم، فإن ھذا . وھى تعنى التخیلى أو التقریبى" االفتراضى"ثم كلمة . الممارسة
المصطلح یعبر نوع من أنواع التقلید أو المحاكاة للواقع أو للحقیقة باستخدام بیئات 

عن یمكن التفاعل معھا  افتراضیة ثالثیة األبعاد، حیث یتم إعداد تلك البیئات لكي
وبالطبع، فإن تقنیة الواقع . من األجھزة المتوافقة مع تلك التكنولوجیا طریق عدد

مفاھیم الواقع الحقیقى، ومن ثم، یمكن من خالل تلك واالفتراضي غیر ملتزمة بقوانین 
البیئات االفتراضیة محاكاة أفكار أو موضوعات قد تكون غیر موجودة فى الواقع 

بین مبانیھا  محلقًامثل محاكلة قدرة الفرد على مشاھدة معالم مدینة ما  الحقیقي،
  .١ومنشآتھا

 ٢تكنولوجیا ثالثیة األبعاد في بدایة الستینیاتالوقد بدأت التجارب األولي في استخدام 
وذلك في محاولة إلضفاء الواقعیة علي الرسوم المستخدمة في ألعاب الكمبیوتر، إال 

لتمتد إلي تطبیقات مختلفة سمحت برؤیة المشاھد  انھا سرعان ما تطورت
أبعاد غیر تقلیدیة، كما سمحت باكتساب مھارات وخبرات لم بوالموضوعات المختلفة 

ساعد ذلك على  تطور تطبیقات تكنولوجیا الواقع . تكن متاحة في الواقع الحقیقي
                                                        

  كلیة اآلداب  –قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة  –أستاذ مساعد اآلثار البحریة– 
 جامعة اإلسكندریة

  وزارة الدولة لشئون اآلثار –مفتشة اآلثار اإلسالمیة 
  جامعة اإلسكندریة –كلیة اآلداب  –باحث بمركز اآلثار البحریة  

1) http://www.vrs.org.uk/virtual-reality/what-is-virtual-reality.html 
2) Sutherland, I. 1965, The Ultimate Display. Proceedings of IFIP Congress 2, pp. 506-509. 
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را فى ھى التكنولوجیا االكثر عصریة وانتشااالفتراضى بشكل كبیر حتي أصبحت 
  .٣المجاالت المعرفة العدید من

 :نظم وأجھزة الواقع اإلفتراضى
أجھزة الحاسب اآللي العادیة، مجرد الواقع االفتراضي أكثر من تطبیق تقنیة تطلب یو

لتنفیذ نماذج الواقع االفتراضي ولتحقیق التفاعل  جھزة وبرامج خاصةبل یتم استخدام أ
تخدمة ـــاسین من االجھزة المســـوعین اسن فھناك. وبین تلك النماذجالمستخدم بین 

 input)اإلدخــــال جھزة أ: أوًالراضي، ــــالم االفتـــالعمع للعرض والتفاعل 
devices)، خراج إلجھزة اأ: ثانیاو(output devices) .كما ھو موضح باللوحة و

دم تخـــاالدخال ھي الوسیط بین العالم االفتراضي وبین المس جھزةفأ ،)١(رقم 
التي تنقل المؤثرات السمعیة ي ھزة اإلخراج فـــجھأ بینماوحركاتھ وتفاعالتھ، 

تأثر بھا المستخدم، ومن ثم فھي الوسیلة التي تنقل المستخدم من یوالبصریة التي 
یخلقھ جھاز الحاسب الذي عالم افتراضي الالي ) الملموس(العالم الحقیقي اإلحساس ب

واألجھزة المستخدمة في مجال الواقع االفتراضي ومن بین اشھر األدوات . ٤االلي
  : ھي

 التي یمكن من خاللھا رؤیة وھي ) ٢لوحة رقم (   النظارات ثالثیة األبعاد
سواء كانت صور ضوئیة أو في أفالم أو غیرھا، بشرط ثالثیة األبعاد الصور 

وذلك بتصویرھا ، أن تكون المادة المعروضة معدة خصیصًا لھذا الغرض
والتي یتم فیھا إنتاج صورتین   Stereoscopy )لمنظور المزدوجا( بتقنیة

تظھران وكأنھما صورة مجسمة معا متجاورتین لنفس المشھد وعند عرضھما 
  .٥للمشھد

  خوذة الرأس(HMD) Head Mounted Display ، إحدي أجھزة وھي
تشبھ القناع أو الخوذة وتكون مزودة من الداخل بشاشة أو شاشتین اإلخراج و

 الرأسیكون غطاء  یمكن أنرتین لعرض النماذج الثالثیة االبعاد، وصغی
كامال ومزود بسماعات إذ یمكن الشخص الذي یرتدیھا من الرؤیة واالستماع 

 .٦)٣لوحة رقم ( في الوقت نفسھ

                                                        
3) Mazuryk, T. Gervautz, M. 1996, Virtual Reality: History, Applications, Technology and 
Future, Institute of Computer Graphics, Vienna University of Technology, Austria, pp. 2-3, 
http://www.cg.tuwien.ac.at 
4 ) Song, M. 2009, Virtual Reality for Cultural Heritage Applications, VDM Verlag: 
Saarbrucken, pp. 6. 
5 ) Song, M. 2009, Virtual Reality for Cultural Heritage Applications, VDM Verlag: 
Saarbrucken, pp. 8. 
6 ) Mazuryk, T. Gervautz, M. 1996, Virtual Reality: History, Applications, Technology 
and Future, Institute of Computer Graphics, Vienna University of Technology, Austria, pp. 
١١, http://www.cg.tuwien.ac.at/. 
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 قفازات اللمس Tactile gloveإدخال تفاعلیة یتم عبارة عن أجھزة  ، وھي
بین المستخدم والبیئة االفتراضیة لتفاعل ارتدائھا في الید ویمكن من خاللھا ا

بنقل حركة المستخدم إلي الواقع االفتراضي، وھي متصلة بطریقة السلكیة 
مثال ذلك كأن یقوم . بجھاز المخرجات سواء كان شاشة أو خوذة أو خالفھ

المستخدم باستخدام القفازات لتحریك نموذج ثالثي األبعاد لمبني ما لمشاھدتھ 
 ).٤لوحة رقم (فة من مناظیر مختل

فتلك االجھزة واالدوات السابق ذكرھا في بمثابة الوسیط بین االنسان والعالم 
ھذا . المتنوعة التي تخاطب حواس االنسان المختلفةاالفتراضي من خالل المؤثرات 

وتجدر االشارة إلي أن ھناك دراجات متفاوتة من التفاعل بین االنسان وبین الواقع 
في كل منھا درجة التأثیر من االنسان علي البیئة االفتراضیة االفتراضي، تختلف 

على تعمل تطبیقات تكنولوجیا الواقع االفتراضى فأغلب . وكذلك درجة التأثر بھا
كذلك منھا ما ال یمكن للمتلقي . من حواس االنسان محدودواحدة او عدد  التاثیر علي

الواقع درجات ي أن ھناك في أ. التدخل فیھ، منھا ما یمكن أن یتفاعل معھ المتلقي
توفره الذي قدرا التفاعل تتفاوت وفقا لمنظمة وتطبیقات الواقع االفتراضى مختلفة من أ

 :للمستخدم
 تطبیقات الواقع االفتراضىعلي مثال وھو ابسط : السطحي الواقع االفتراضى 

یة اداح التقلیدیة لعرض الصور والنماذجمن خالل شاشات العرض 
 .جھزة اخراج حسیة اخرىأد على اى المنظوروال یعتم

 وھو عبارة عن النموذج المطور للتطبیق السابق : الواقع االفتراضي المجسم
عالیة الجودة تعمل بالنظام ثالثي األبعاد، ویمكن یستخدم فیھ شاشات حیث 

 .التفاعل معھا بالنظارات للرؤیة المجسم
 ر تكامال على ثالنظمة االكوھى ا  :مة التفاعل الكاملة فى البیئة االفتراضیةظان

، ویتم تنفقیذھا من خالل عدة شاشات االطالق  لتكنولوجیا الواقع االفتراضى
كلیا داخل  مغمورالمستخدم متفاعل وكبیرة تحیط بالمستخدم ومن ثم یكون 

المشاھدة   حوالتى تتی HMDة الرأس ذخو وذلك من خاللاالفتراضي العالم 
البیئة ھي خدم فى قاعة العرض التى المجسمة طبقا لوضع ومكان المست

جھزة أو مجسم لتعزیز التفاعل یتم استخدام انظمة صوتأیضا . االفتراضیة
 .٧ )٥لوحة رقم ( استشعار حسیة للمستخدم

  
  
 

                                                        
7 ) Mazuryk, T. Gervautz, M. 1996, Virtual Reality: History, Applications, Technology 
and Future, Institute of Computer Graphics, Vienna University of Technology, Austriap, 
pp. 2-3. 
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 :تطبیقات تكنولوجیا الواقع االفتراضى
مما ال شك فیھ أن تكنولوجیا الواقع االفتراضى قد تطورت بشكل كبیر خالل العقدین 

ضیین، حتي أنھا أصبحت واحدة من أھم التقنیات ذات التطبیقات العلمیة والعملیة، الما
من خالل تقنیة . والتي انعكست إیجابًا علي مجاالت عدیدة مرتبطة بالحیاة الیومیة

الواقع االفتراضي ازداد تفاعل االنسان من  الكمبیوتر  حیث اتاحت للمستخدم 
اضیة بنفس أسلوب التفاعل مع البیئة الحقیقیة دونما مشاھدة والتفاعل مع البیئة االفترال

ومن ثم، فقد . الحاجة إلي معرفة طریقة عمل أو استجابة تلك البیئات االفتراضیة
ظھرت لتقنیة المحاكاة والواقع االفتراضي العدید من التطبیقات منھا علي سبیل المثال 

. والمھندسین، وغیرھم استخدامھ في مجال تدریب الطیاریین، والبحارة، واالطباء،
ھذا باالضافھ إلي استخدامھ في مجاالت الترفیھ كألعاب الكمبیوتر، واألفالم السنیمائیة 

  .٨وغیرھا من المجاالت التي أصبحت علي درجة عالیة من التطور
ومن بین االستخدامات االساسیة والھامة لتقنیة المحاكاة والواقع االفترضي في الوقت 

تراث الحضاري، حیث یتم االستعانة بتلك التقنیة المتطورة في الحالي ھو مجال ال
فالعدید من . توثیق ودراسة وعرض وإحیاء التراث الحضاري للحقب الزمنیة المختلفة

المؤسسات العلمیة والثقافیة مثل المتاحف والمكتبات والجامعات لجأت إلي تقنیة الواقع 
لة ودقة في التعامل مع التراث االفتراضي من أجل إیجاد سبل أكثر حداثة، وسھو

 . ٩ الحضاري بما في ذلك المواقع وحتي القطع االثریة
فمن المعروف أن ھناك العدید من المواقع األثریة والتراثیة حول العالم تتعرض بشكل 

. مستمر للتدمیر نتیجة الزحف العمراني، أو بسبب االھمال، أو نتیجة لعوامل بیئیة
لوجیا الوقع االفتراضي فى توثیق التراث ھو واحد من أھم ومن ثم فان استخدام تكنو

من ناحیة أخري، تساعد تلك . تطبیقات تلك التقنیة التي یمتد أثرھا إلي المجتمع ككل
التقنیة المتطورة في تكوین تصور حول المراحل المختلفة التي مر بھا الموقع 

والدارسین بل وللجمھور  والظروف التى ساھمت فى تكوینھ، األمر الذي یتیح للباحثین
  .١٠بشكل عام فھم أكثر عمقا وشموال لذلك التراث

من ناحیة أخري، فإن تصویر المواقع أو القطع األثریة بالتقنیة ثالثیة االبعاد لتحویلھا 
إلي نماذج افتراضیة تتیح للمستخدمین إمكانیة التفاعل والتجریب، والتي قد تكون غیر 

علي فكرة  انفجد أن التفاعل والتجریب یقوم. قیة ذاتھامتاحة في حالة المواقع الحقی
. التدخل في بعض متغیرات البیئة االفتراضیة ثم مالحظة ما یترتب علي ذلك من نتائج

                                                        
8 ) Bryson, S. 1993, The Virtual Wind Tunnel. SIGGRAPH’93 Course, No. 43, pp. 2.1-
2.10. Bryson, S. Bryson. 1993, The Distributed Virtual Wind tunnel. SIGGRAPH’93 
Course, No. 43, pp. 3.1-3.10. 
9 ) Zara, J. 2009, Virtual Reality and Cultural Heritage on the Web, Proceedings of the 7th 
International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence (3IA 2004) 
Limoges, France, pp. 101-112, ISBN 2-914256-06-X. 
10 ) Song, M. 2009,Virtual reality for culture heritage Applications, VDM Verlag: 
Saarbrucken, pp.1. 
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علي النتائج التي اسفرت عنھا التجربة، یمكن التدخل مرة أخري في متغیر آخر  وبناء
تؤثر علي المواقع الحقیقیة  وھكذا، وذلك في محاولة الدراك المتغیرات التي یمكن أن

كذلك تتیح تلك التقنیة إمكانیة التدقیق في التفاصیل حتي . ١١ذاتھا وكیفیة التعامل معھا
ومن ثم، فإن التفاعل والتجریب . ذاتھاالحقیقیة تلك غیر الظاھرة للباحث في المواقع 

الص والتدقیق، كل ھذا یصب في النھایة في المعرفة والتعلم، ثم التفسیر واستخ
  .١٢النتائج

في المباني االفتراضیة ثالثیة  مافي الواقع إن شعور التواجد في الواقع االفتراضي، مثل
أھم المزایا التى تنفرد بھا تكنولوجیا الواقع االفتراضى وتجعل ي ھو احد ،االبعاد مثال

ا والتى ال یمكن الوصول من خاللھ،  لھا االفضلیة على رسومات الكمبیوتر التقلیدیة
مثل ھذا  االحساس حتي ولو من خالل أكثر الرسوم أو الصور واقعیة سواء كانت ل

فیسمح لنا الواقع االفتراضي ثالثي االبعاد بمشاھدة المباني من زوایا . ثابتة أو متحركة
. إضاءة مختلفةیمكن الوصول لھا في الحقیقة، وكذلك التجول بداخلھا فى ظروف قد ال 

تكمال افتراضي للمباني والمنشآت المتھدمة حتي تبدوا كذلك تسمح تلك التقنیة باس
ولعل األمثلة علي ذلك كثیرة، منھا علي سبیل . كاملة ویمكن دراستھا والتجول بداخلھا

لوحة ( ، ومدینة بومبي)٦لوحة رقم ( المثال ما تم في آثار مدینة أفیسوس في تركیا
وفیما یلي بعض األمثلة  .١٣نانومیناء زیا في الیو إیطالیاومیناء بورتوس في  ،)٧رقم 

علي تلك المشروعات الھامة التي استخدم فیھا تقنیة الواقع االفتراضي في البحث 
  .األثري

 :بالیونان Zea مشروع میناء زیا
بدایات القرن الخامس لي في مدینة بیریوس الیونانیة إالمیناء  انشاء ھذإیرجع تاریخ 

معركة المارثون ذلك عقب  ،Themistocles  ثاموستكلیسعلي ید  قبل المیالد
المیالد، قبل  ٤٩٠الشھیرة والتي إنھزم فیھا الفرس في حربھم ضد الیونانین في عام 

قرر انشاء اسطول بحري مكون من سفن فلھذا النصر  ومن ثم لم یطمئن ثاموستكلیس

                                                        
11)  Pietroni, E. Rufa, C. 2012, Natural interaction in Virtual Environments for Cultural 
Heritage: Giotto in 3D and Etruscanning study cases. Virtual Archaeology Review, pp. 86-
91 VAR. Volume 3 No. 7. ISSN: 1989-9947. 
12 ) Bateson, G. 1972, Steps to Ecology of Mind, Collected Essays in Anthropology, 
Psychiatry, Evolution, and Epistemology, Chandler Press, San Francisco, pp.484. 
13)  Balzani, M., Santopuoli, N., Grieco, A., & Zaltron, N.2004, Laser Scanner 3D Survey 
in Archaeological Field: 
the Forum Of Pompeii. International Conference on Remote Sensing Archaeology, Beijing, 
pp. 169-175. 
14)   Mazuryk, T. Gervautz, M. 1996, Virtual Reality: History, Applications, Technology 
and Future, Institute of Computer Graphics, Vienna University of Technology, Austria, pp. 
2-3. 
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بحري، وكذلك إنشاء  یستطیع من خاللھا مقاومة أى إعتداء Triremes حربیة ثالثیة
  .١٤ناء زیا عسكري الحتواء أسطول أثینا الحربيمی

بھدف عمل مسح أثري وجیوفیزیقي بري وبحري زیا ولقد جاء مشروع دراسة میناء 
تكوین صورة لما كان علیھ المیناء بمنشآتھ وتجھیزاتھ  من أجللبقایا المیناء الكالسیكي 

االسطول  التي كانت تحوي سفن   Ship shedsالحربیة، ومن أھمھا بیوت السفن 
. خالل فترات عدم استخدامھا والتي كانت تتم فیھا أعمال الصیانة والتجھیز لتلك السفن

قام  ٢٠١٠وخالل عام  .١٥سنوات عشرولمدة  ٢٠٠٢ولقد استمر مشروع منذ عام 
فریق العمل بتوثیق وتسجیل بقایا بیوت السفن المكتشفة في الجزء الشمالي من المیناء 

ات القدیمة ومداخل بیوت السفن المنحدرة والممتدة تحت وعمل رفع مساحي لألساس
سطح الماء حیث كان یتم سحب السفن الحربیة إلدخالھا بمؤخرتھا داخل تلك البیوت 

وبناء علي كل ماتم من دراسات أمكن رسم . حتي یمكن أطالقھا بسھولة عند الحالجة
یف كان یتم التعامل مع صورة لما كان علیھ المیناء في القرن الخامس قبل المیالد، وك

افتراضي للمیناء بالكامل بما بھا من بیوت  جالسفن فیھا، ثم قام فریق العمل بعمل نموذ
السفن والسفن ذاتھا وذلك من خالل فیدیو یعید الحیاة للمیناء القدیم فیأخذ المشاھد في 

خالل العصر  ارھامصورا ما كان علیھ وضع المیناء في قمة ازدھ اجولة داخلھ
  .١٦)٨،٩لوحة رقم(كالسیكيال

  :بإیطالیا Portusمشروع میناء بورتس 
شرع التي عرفھا العالم القدیم والتي كبر الموانى الصناعیة أاء بورتوس من یعد مین

فقد كانت المیناء الرئیسي . میالدیة ٤٢بنائھا عام في االمبراطور كالودیوس 
على مسافة  تقیموقد أ. انیةبناءا فى االمبراطوریة الروملالمبراطوریة الرومانیة 

وقد . ر علي الساحل الغربي إلیطالیانھر التیبمصب قصیرة تبعد الى الشمال من 
عھد االمبراطور تراجان وذلك فى بدایة القرن أجریت للمیناء عدة توسعات في عھد 

وظل میناء بورتوس ھو المیناء الرئیسي لروما حتي العصر . نى میالدیة لثاا
ت إحدي أھم عملیات النقل البحري التي ارتبط بھا میناء بورتوس وكان. ١٧البیزنطي

ھي عملیة نقل القمح من مصر وشمال إفریقیا إلي روما خالل القرون الثالثة المیالدیة 
ستقبل سنویا عشرات السفن التجاریة العمالقة تمیناء  بورتوس  تاألولي، حیث كان

ي تقوم بتفریغ حموالتھا في مخازن التي تأتي محملة بالقمح والبضائع األخري، والت

                                                        
14)  http://www.zeaharbourproject.dk/history/ 
   Meijer, F.1986. A history of seafaring in the classical world, Beckenham: Croom Helm, 
pp. 43-44. 
15)  http://www.zeaharbourproject.dk/about/ 
16 ) http://www.zeaharbourproject.dk/2011/02/a-glimpse-into-the-past-2/ 
17)  Keay, S. Millett, M. Paroli, L. Strutt, K. 2005. Portus. Aladen Group, Oxford, Great 
Britain pp. 1-9, ISBN 0 904152472. 



  ١٥دراسات في آثار الوطن العربي

- ٣٧٠ - 
 

میناء بورتوس ومنھا تنقل البضائع بواسطة السفن النھریة عبر نھر التیبر إلي 
عاصمة االمبراطوریة  ،ھو حلقة الوصل بین مدینة روما أي أن میناء بورتوس كان

لعملیات  تالمیناء قد تعرض تلكإال ان . أنحاء البحر المتوسطالرومانیة وباقى 
بالقرب من مصب النھر، وبسبب التیارات البحریة التي تنقل  االترسیب بسبب وقوعھ

اصبحت بعیدة تماما عن ساحل البحر  االرمال والرواسب، حتي أن أغلب أجزاءھ
تم عمل عدد د فق اونظرا ألھمیتھ ومن ثم،. ومدفونة كلیا أو جزئیا تحت سطح األرض

إال . ١٩بورتوس منذ القرن التاسع عشر من المشروعات األثریة للمسح والتنقیب عن
جامعة أن اكبر تلك المشروعات وأھمھا ھو ما تقوم بھ  منذ ما یزید عن عشر سنوات 

البریطانیة وذلك من خالل مشروع متكامل للمسح والتنقیب األثري  ساوثھامبتون
جزاء لمیناء بورتوس، وتوظیف تلك البیانات في بناء نماذج افتراضیة ثالثیة األبعاد أل

فقد تم عمل مسح جیوفیزیائي للمنطقة ثم عمل مسح ثالثي األبعاد . ٢٠المیناء المختلفة
لعدد من المباني والمنشات في ) ١٠لوحة رقم (باستخدام جھاز ماسح ضوئي باللیزر

عالیة الدقة للجانب  ثالثیة االبعادالنتاج نماذج ثم  معالجة البیانات الناتجة  المیناء
وایضا حجرات  مدخل المیناءالواجھة الشرقیھ من ء بما في ذلك الجنوبي من المینا

كما اتاحت تلك التقنیة فرصة الستكمال أجزاء مختلفة من المیناء . البضائعتخزین 
بصورة افتراضیة، ومن ثم انتاج نموذج افتراضي ثالثي األبعاد للمیناء بالكامل یمكن 

السفن فیھا في العصر من خاللھ رسم تصور حول كیفیة عمل المیناء وحركة 
كذلك أتاحت تقنیة الواقع االفتراضي فرصة تصویر التغیرات التي طرأت . الروماني

   ).١١،١٢لوحة رقم (علي المیناء عبر العصور المختلفة 
  :استخدام تقنیة الواقع االفتراضي في مصر

بدأت تقنیة الواقع االفتراضي في الظھور في مجاالت البحث العلمي في مصر منذ 
، فكان أول تطبیق علمي في مجال الواقع االفتراضي ھو ما قامت الحالي بدایات القرن

بتمویل من برنامج االتحاد  ٢٠٠٤بھ كلیة الھندسة جامعة عین شمس في 
 ASU – Gards( Group for(: وذلك من خالل مشروع  Tempusاالوروبي

Advanced research in Dynamic Systems عمل من ، ویضم المشروع فریق
باحثیین فى مختلف التخصصات، وھدفھ الرئیسي ھو استخدام تقنیة الواقع االفتراضي 
في دراسة االنظمة الدینامیكیة المیكانیكیة في مجال علوم المواد واإلنشاءات، 

ومن خالل ذلك . ٢١واالھتزازات، والصوتیات، وغیرھا من التطبیقات الھندسیة
الواقع االفتراضي، وھو االول من نوعھ الذي  المشروع تم إنشاء معمل مختص بتقنیة

                                                        
18 ) http://www.portusproject.org/= 
   =Casson, L. (1991). The ancient mariners: seafarers and sea fighters of the 
Mediterranean in ancient times. Princeton University Press. 2nd, pp. 199. 
19)  Keay, S. Millett, M. Paroli, L. Strutt, K. 2005, op.cit. 
20)  http://www.portusproject.org/ 
21) www.asugards.edu.eg 
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ومن ثم، فقد أتاح المعمل للطالب . یتم أنشاؤه في مؤسسة تعلیمیة وبحثیة في مصر
والباحثین إجراء التجارب العلمیة المعقدة في بیئة إفتراضیة، وكذلك فتح الباب أمام 

  .المزید من التطبیقات في مجال الواقع االفتراضي
 ةمتخصص قاعةبإنشاء  ٢٠٠٦مشروع قیام مكتبة اإلسكندریة في ولقد تلي ھذا ال

 Virtual ستخدم في انتاج وعرض تطبیقات الواقع االفتراضي ثالثیة االبعادت
Immersive Science and Technology Applications  أوVISTA . وكان الھدف

ث العلمي من ھذا المشروع التوسع في استخدام تلك التقینة في مختلف مجاالت البح
وكذلك . مثل الطب والھندسة والدراسات االجتماعیة واالقتصادیة والحیویة وغیرھا

مساعدة الباحثین علي اجراء التجارب االفتراضیة في حالة تعذر إجراءھا في الواقع 
سواء بسبب خطورة التجارب أو ارتفاع تكالیف إجراءھا، ومن ثم فإن العمل داخل 

ویقوم مشروع . ٢٢شكل كبیر في توفیر الوقت والمواردالبیئات االفتراضیة یسھم ب
VISTA  علي استخدام احدي تقنیات الواقع االفتراضي وھي تقنیةComputer 

Aided Virtual Environment  وتعرف اختصارا باسمCAVE . وتعمل تلك التقنیة
، مكونة شكل زاویة مكعبعلي عرض صور مجسمة ثالثیة األبعاد علي أربعة شاشات 

ة یوم المستخدمون بمتابعة العروض باستعمال النظارات الخاصة بالعروض ثالثویق
ولقد كان من بین التطبیقات المتنوعة التي استخدمت فیھا  .٢٣)٥ شكل رقم(االبعاد 

ة علي یفي مكتبة االسكندریة تطبیق خاص بدراسة أثر عوامل البیئ CAVEتقنیة 
  . تمثال أبي الھول

 فتراضي في الحفاظ على تمثال أبي الھولإستخدام تقنیة الواقع اال: 
عن طریق  Mathematical Modelsقامت تلك التجریة علي عمل النماذج الرقمیة 

الحاسب االلي لحساب تأثیرات العوامل البیئیة المختلفة علي التمثال بما في ذلك تأثیر 
ثم،  ومن.  والحرارة، والرطوبة، وغیرھامیاه األمطار، والضغط الجوي والریاح، 

 Computational(فمن خالل توظیف الكمبیوتر في حسابات دینامیكا الموائع  
fluid dynamics (٢٤یمكن التنبؤ بأثر تلك العوامل المختلفة علي الموقع األثري .

فمن المعروف أن العوامل الجویة المختلفة، وأھمھا الریاح المحملة بالرمال، تتسبب 
بمكتبة  VISTAفریق العمل بمعمل ، ومن ثم، قام )١٣لوحة رقم ( في تآكل التمثال

االسكندریة بعمل نموذج افتراضي ثالثي االبعاد لتمثال أبو الھول، واستخدام ھذا 
النموذج في التحقق من تأثیر الریاح علي التمثال ذاتھ، ثم التفاعل مع النموذج باستخدام 

اه االمطار والحرارة الحاسب االلي الختبار تأثیر العوامل المختلفة األخري كمی
ولقد أسفرت الدراسة عن . وخالفة، وعرض ھذا كلھ من خالل المحاكاة ثالثیة االبعاد

اكتشاف نقاط الضعف في التمثال التي تتمثل في أكثر المناطق تأثرًا بحركة الریاح 

                                                        
22 ) vista.bibalex.org 
23 ) http://vista.bibalex.org/About/Aboutus.aspx 
24 ) http://vista.bibalex.org/Project/Details.aspx?projID=31 
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. )١٤لوحة رقم(الشمالیة الغربیة السائدة، وھي منطقة العنق ومؤخرة جسم التمثال
تأثیر احتكاك الرمال التي تحملھا دوامات الھواء علي جسم التمثال والتي كذلك اتضح 

في كتف التمثال األیسر، وھي التي كانت السبب في سقوط جزء من الكتف  تؤثر
  .٢٥االیسر في الثمنینات من القرن الماضى 

  ٢٠١٣( مشروع استخدام الواقع االفتراضي في مجال التراث الثقافي -
٢٠١٥: (  

خر الذي سوف نتاولھ بالعرض ھو ما تقوم بھ حالیا مجموعة من المشروع اآل 
وزارة  ،جامعة اإلسكندریة ،المؤسسات البحثیة واألكادیمیة منھا جامعة عین شمس

الدولة لشئون اآلثار، مكتبة اإلسكندریة، جامعة دمنھور، جامعة النیل، جامعة جنوب 
جامعة  ،معة نوتینجھام بانجلتراجاالوادي، وجمعیة اآلثار باإلسكندریة، بالتعاون مع 

باالتحاد Tempus وبتمویل من برنامج بالیوناون  یسوجامعة ثر ،كاتانیا بایطالیا
ویقوم المشروع علي فكرة أن ھناك العدید من المواقع األثریة الھامة في . األوروبي

 مصر والتي یتم تدریسھا في مختلف أقسام اآلثار، إال انھا ال تزار بشكل مباشر من
قبل الدارسین والباحثین، أو ان زیارتھا بكثافة من قبل اعداد كبیرة من الطالب یمكن 

ومن ثم، فإن المشروع یقوم علي عمل نماذج من الواقع . سلبًا أو یؤثر علیھا
للدارسین والباحثین في مجاالت االثار االفتراضي لعدد من تلك المواقع بحیث یتیح 

. عن بعد بدون الحاجة إلي التواجد الفعلي في المواقع دارة التراث دراستھاإوالسیاحة و
ھذا وتعد تلك ھي التجریة األولي من نوعھا في مصر في مجال استخدام تقنیة الواقع 

طبیقات المشروع فى تحدید تیمكن و. یب في مجال اآلثاراالفتراضي في التعلیم والتدر
  :النقاط التالیة

  من  لعددالمسح باللیزر ثالثي األبعاد باستخدام تقنیة  افتراضیةتطویر نماذج
والمرتبطة بالمقررات الدراسیة من مختلف العصور التاریخیة المواقع األثریة 

 .لعلوم اآلثار في مختلف الجامعات المصریة
  تطویر وانشاء قاعات متخصصة لعرض النماذج الثالثیة االبعاد والبیئة

 .مشروعفي الجامعات المصریة المشاركة في الاالفتراضیة 
 إتاحة التقنیة والبیانات الخاصة بالمشروع الستخدام الجھات البحثیة. 
  علي استخدام جدیدة خاصة بمجال تعتمد الدراسیة عدد من المقررات التطویر

 .تقنیة الواقع االفتراضي
  
  
  

                                                        
25)  http://vista.bibalex.org/Project/Details.aspx?projID=31 

http://www.angelfire.com/ex/arabmon/sphinx.htm 
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  :الخــــــاتمة
ي مما سبق نجد أن تلك التقنیة الحدیثة والتي انتشرت في العدید من دول العام، ف

  :أھمھامیزات تلف المجاالت، لھا العدید من المخم
  األثر العمیق الذي تتركھ في نفس المتلقي والمستخدم حیث تمكنھ من التعامل

والتفاعل مع عالم من المعطیات والمؤثرات الثالثیة االبعاد والتي تعزز من 
فیھا  التأثیربشعور الفرد ومدركاتھ الحسیة والنفسیة بالتعایش مع تلك البیئة و

 .٢٦وذلك حسب االھداف المطلوب توجیھھا للمتلقى  والتأثر بھا
  االعتماد األساسي علي البیانات المرئیة الناتجة من التصویر أو المسح

الضوئي والتي یمكن من خاللھا الوصول الي درجات عالیة من الدقة التي ال 
ودراسة  ومن ثم، تتیح تلك التقنیة تسجیل. یمكن مالحظتھا بالنظر المباشر

 .المواقع بدرجات غیر مسبوقة من التفصیل
  إمكانیة استخدام تلك التقنیة في التنبؤ بما یمكن أن یحدث من تغیرات أو

تأثیرات في المواقع التراثیة واألثریة بناء علي إدخال نماذج افتراضیة 
 .للمؤثرات المختلفة، االمر الذي یسھم بشكل مباشر في حمایة المواقع

 الواقع االفتراضي في مجال التعلیم والتدریب في علم اآلثار،  توظیف تقنیة
خاصة في مصر حیث یتزاید أعداد الطالب في أقسام اآلثار بشكل ال یسمح 
في معظم األحوال بالتدریب المیداني، سوف یمثل طفرة في مجال الدراسات 

 . االثریة خاصة فیم یتعلق بإدارة مواقع التراث
د وتطبیقات تقنیة الواقع االفتراضي في مختلف المجاالت، إال علي الرغم من تعدد فوائ

  :انھ عدد من المشكالت التي تواجھ ھذه التقنیة الجدیدة أنھا
  ارتفاع تكلفة انتاج نماذج الواقع االفتراضي نظرا الرتفاع تكلفة األجھزة

إال أنھ مع انتشار تلك التقنیة من المتوقع أن تنخفض . والبرامج المستخدمة
 .كلفة تدریجیاالت

  ضرورة توافر مستوي عالي من التخصص في القائمین علي مختلف مراحل
 .وجھ عامبإنشاء نماذج الواقع االفتراضي األمر الذي یزید من التكلفة 

  ان عرض نماذج الواقع االفتراضي یتطلب توافر إمكانات خاصة مثل
في أماكن الشاشات والقاعات المخصصة لذلك، ومن ثم فھي غیر متاحة إال 

إال أن ذلك حالیا . محددة لذلك الغرض سواء في الجامعات أو مراكز األبحاث
یمكن مشاھدتھا والتفاعل معھا علي افتراضیة یستعاض عنھ بانتاج نماذج 

 . شاشات الكمبیوتر العادیة
                                                        

26 )Slater, M. Usoh, M. Steed, A.  ١٩٩٤ , Depth of Presence in Virtual Environments. 
Presence, Vol. 3, No. 2, pp. 130-144 
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  في حالة استخدام الواقع االفتراضي في التعلیم والتدریب، یتطب األمر تدریب
خدام التقنیة والتعامل معھا، األمر الذي یتطلب االلمام المعلمین علي است

بمھارات الحاسب االلي المتقدمة وبالتعامل مع وسائل تعلیمیة متطورة، أي أن 
 .٢٧تطرق التعلیم والتدریس التقلیدیة ال تصلح وحدھا للتعامل مع تلك التقنیة

عد وبشكل علمى استخدام مثل ھذه التكنولوجیا فى مجال التراث الثقافى سوف یساإن 
لتراث المعرفة بافى نشر ة ومتطور  فى الحفاظ على التراث االنسانى والمساھم

وھو أداة تتیح . تطور التكنولوجىلل بطریقة متطورة ودقیقة وجذابة ومواكبةالثقافى 
ر ثالتراث الثقافى اجراء الدراسات العلمیة بصورة اكفي مجال والمشتغلین للباحثین 

ي نتائج دقیقة یمكن توظیفھا في حمایة وصیانة وعرض التراث والوصول إلفاعلیة 
  .الثقافي
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  ضياالجھزة االساسیة لتطبیق الواقع االفترا: ) ١(لوحة 

  نماذج لنظارات ثالثیة االبعاد: )٢(لوحة 
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  Head Mounted Display (HMD)خوذة الرأس : ) ٣(لوحة 

  (tactile Glove)قفازات اللمس : ) ٤(لوحة 
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   والنظارات المستخدمة المكونة لمعمل فیستا الشاشات االربعة: ) ٥(لوحة 

، الصورة من تركیا - بإفسوس  نموذج افتراضي ثالثي األبعاد لمعبد ارتیمیس: ) ٦(لوحة 
  ارجالداخل ومن الخ
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 لبیوت السفن وبداخلھا السفن الثالثیة المجادیفنموذج افتراضي ثالثي األبعاد : )٩(لوحة 
)Yannis Nakas( 

  )Yannis Nakasرسم (رسم لبیوت السفن وبداخلھا سفینة ثالثیة المجادیف :  )٨(لوحة 

  توضح رسوم ثالثیة االبعاد الطالل  المبانى من مدینة بومبى: ) ٧(لوحة 
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  میناء بورتوسومدخل نموذج ثالثى االبعاد لمحاكاة فنار : )١١(لوحة 
  

  بإیطالیا سولملحقة  بمیناء بورتنموذج ثالثى االبعاد لمحاكاة بیوت السفن  ا: )١٢(لوحة 
  

  طالل میناء بورتوس فى ایطالیاالثالثى االبعاد أل رعملیة المسح باستخدام تقنیة اللیز: )١٠(لوحة 
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  نموذج تمثال أبو الھول یظھر فیھ المناطق التي تأثرت نتیجة للریاح:  )١٤(لوحة 

  رض لھا التمثالنموذج یظھر فیھ تمثال أبو الھول وإتجاه الریاح التي یتع: )١٣(لوحة 


