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 :الملخص

تمثللع لمليللة توثيللا التللراث العمرانللي أتللد ايجللراااة األوليللة الهامللة لللي مناومللة التيللاا لللل  التللراث العمرانللي 
أهميلة هلذا البتلث للي كونله متاوللة للتعلرف للل  إمكانيلة  تعرض للتلف أو للتهدم أو لالندثار، وتتمثعواستدامته إذا 

استخدام التقنياة المختلية لتوثيا التراث العمراني مع التركيل  للل  تقنيلاة العملارة االتراولية والواقلع االتراولي 
بايوالة إل  ما يمكن أن تلعبه لمليلة التوثيلا هلذن ملن  كأداة توثيا وإاهار ثالثية البعد للتراث المعماري والعمراني

ويتمثللع السللااع المتللوري للبتللث لللي مللاهي أهللم اليللرت التللي يتيتهللا اسللتخدام تقنيللاة الواقللع . أدوار تتجللاو  ذلللك
االتراوللي لللي توثيللا المبللاني والبياللاة التراثيللة والتتللدياة التللي تواجلله هللذا ااسللتخدام ، هللذا بايوللالة إللل  بعللض 

 .سالة الثانوية التي تقود لتقديم إجابة لل  هذا السااعاأل

ويتمثع الهدف الرايسي للبتث لي تقديم إجابة لل  السلااع المتلوري للبتلث ملن خلالع دراسلة اليلرت التلي تتيتهلا 
دام لملية استخدام تقنياة الواقع االتراولي للي توثيلا المبلاني والبيالاة التراثيلة والتتلدياة التلي تواجله هلذا ااسلتخ

 . بايوالة ال  بعض األهداف اليرلية المتمثلة لي تقديم إجاباة لل  األسالة الثانوية للبتث

ويسللتخدم البتللث المللنهف الوصلليي التتليلللي لللي دراسللة التكنولوجيللاة المسللتخدمة لللي لمليللة توثيللا المبللاني والبياللاة 
. اوية ومتطلباتهلا ومجلااة تطبيقهلا المختليلةالتراثية، ثم وصف التطور لي مجاع الواقع االتراوي والبيااة االتر

ثللم . يلللي ذلللك وصللف وتتليللع تجللارا اسللتخدام العمللارة االتراوللية لمتاكللاة وتوثيللا التللراث المعمللاري والعمرانللي
اسللتخدام المللنهف ااسللتقرااي لللي اسللتقراا اليللرت والتتللدياة التللي تواجلله ااسللتيادة مللن التوثيللا ايلكترونللي للبياللاة 

 .ياة العمارة االتراويةالتراثية بتقن

ولتتقيا الهدف من البتث، لأن الدراسة تتناوع مقدمة ليها أهمية البتث والتساااة البتثية وهدف البتث، ثم تتناوع 
الدراسللة التكنولوجيللاة المسللتخدمة لللي لمليللة توثيللا المبللاني والبياللاة التراثيللة، ثللم الواقللع االتراوللي والبياللاة 

مجللااة تطبيقهللا المختليللة ثللم تجللارا اسللتخدام تقنيللاة الواقللع االتراوللي لمتاكللاة وتوثيللا االتراوللية ومتطلباتهللا و
وتختلتم الدراسللة بمناقألللة ألهللم اليلرت والتتللدياة التللي تواجله ااسللتيادة مللن التوثيللا . التلراث المعمللاري والعمرانللي

 .ايلكتروني للبيااة التراثية بتقنياة العمارة االتراوية
 

 الواقع االفتراضي –تقنيات توثيق التراث  –استدامة التراث  –التراث العمراني : ةالكلمات التعريفي
  

 : المقدمة. 1

تمثللع لمليللة توثيللا التللراث العمرانللي أتللد ايجللراااة األوليللة الهامللة لللي مناومللة التيللاا لللل  التللراث العمرانللي 

لتوثيلا المعملاري لبلر العصلور المختليلة بلالتطور واستدامته إذا تعرض للتلف أو للتهدم أو لالنلدثار، وقلد تلأثرة لمليلة ا

وكان للتطور التكنولوجي المتسارع والذي أنتف ثورة لي مجاع تقنياة ااتصلااة والمعرللة .. التكنولوجي المصاتا لها 

ة ، تيلث تطلورة بالتبعيلة تقنيلاة المتاكلاة التاسلوبية واهلروتطبيقاة التاسا اآللي أكبر األثر لي ألت  مجااة التياة

ونألأ ملا اصلطلع للل  تسلميته بالعملارة االتراولية والبيالاة االتراولية ( Virtual Reality) أنامة الواقع االتراوي

(Virtual Architecture and Virtual Environments .) ومع تنامي تطبيقاة الواقع االتراوي واهور العديد من

المتاواة الجادة استخدام العمارة االتراوية كأداة لتوثيلا التلراث البيااة االتراوية المبنية لل  تقنياته اهرة بعض 

وتاهر أهمية هذا البتث لي كونه متاولة للتعرف لل  إمكانية استخدام تقنيلاة العملارة االتراولية . المعماري ومتاكاته



 
 
 اليرت والتتدياة –الواقع االتراوي توثيا التراث العمراني باستخدام تقنياة 

 

بايولالة إلل  ملا يمكلن أن تلعبله  وتقنياة الواقع االتراوي كأداة توثيا وإاهار ثالثية البعد للتراث المعماري والعمراني

 .لملية التوثيا هذن من أدوار تتجاو  ذلك

 :التساؤالت البحثية.  1. 1

 :يتمثع السااع المتوري للبتث لي  

ماهي أهم الفرص التي يتيحها استخدام العمارة االفتراضية في توثيق المباني والبيئات التراثية والتحديات التي تواجه 

 هذا االستخدام؟

 :ولمتاولة ايجابة لل  هذا السااع لأنه يجا تقديم إجاباة لل  األسالة الثانوية التالية

 ماهي أهم تقنياة توثيا المباني والبيااة التراثية   -

 ما هو ميهوم العمارة االتراوية وماهي نامها وأدواتها المختلية  -

 ماهي مجااة توايف العمارة االتراوية الساادة  -

 استخدام العمارة االتراوية لي توثيا البيااة والمباني التراثية هع هناك تجارا  -

 :هدف البحث. 2. 1

دراسةة الفةرص التةي تتيحهةا عمليةة اسةتخدام العمةارة االفتراضةية فةي توثيةق المبةاني يتمثع الهلدف الرايسلي للبتلث للي 

التعلرف  علض األهلداف الثانويلة المتمثللة لليهذا بايولالة إلل  ب. والبيئات التراثية والتحديات التي تواجه هذا االستخدام

لللل  تقنيللاة توثيللا المبللاني والبياللاة التراثيللة وميهللوم العمللارة االتراوللية ونامهللا وأدواتهللا المختليللة ومجللااة توايللف 

 .العمارة االتراوية الساادة وتجارا استخدام العمارة االتراوية لي توثيا البيااة والمباني التراثية

 :جية المتبعةالمنه.  3. 1

اسللتخدام المللنهف الوصلليي التتليلللي لللي دراسللة التكنولوجيللاة المسللتخدمة لللي لمليللة توثيللا المبللاني والبياللاة 

التراثية، ثم وصف التطور للي مجلاع الواقلع االتراولي والبيالاة االتراولية ومتطلباتهلا ثلم دراسلة وتتليلع للبعض ملن 

جارا استخدام العمارة االتراولية لمتاكلاة وتوثيلا التلراث المعملاري يلي ذلك وصف وتتليع ت. مجااة تطبيقها التالية

ثلم اسلتخدام الملنهف ااسلتقرااي للي اسلتقراا اليلرت والتتلدياة التلي تواجله . والعمراني والسلبع المختليلة لالسلتيادة منهلا

 .ااستيادة من التوثيا ايلكتروني للبيااة التراثية بتقنياة العمارة االتراوية

 :أدوات وتقنيات توثيق التراث المعماري. 2

تعتبر لملية توثيا التراث المعماري من العملياة ذاة األهمية بمكان، ليوالً لن كونها مطلوبة لي تد ذاتها 

لتوثيا وتسجيع المباني التراثية واألثرية وتوثيا التتواة والتغييراة التي طرأة لل  المبن  لبر مختلف العصور، 

 . واً وتمثع أتد ايجراااة الهامة التي تتطلبها لملياة التياا والترميم لمثع هذن المبانيلهي مطلوبة أي

وقد مرة أساليا التوثيا بالعديد من المراتع ال منية واستخدمة من األدواة ما أتاته كع لصر من العصور 

لتطور المتسارع لي تكنولوجيا ومع ا. بدااً من الرسوماة مروراً بالتصوير اليوتوغرالي انتهاا بالمسع اللي رى

التاسا اآللي وأساليا المسع والتصوير وأساليا تتويع المعلوماة بكالة أألكالها إل  الصورة الرقمية، لقد أاهرة 

(. Remondino, Fabio et al., 2009)بعض الدراساة ا دياد الرغبة لي أن تتم لملية التوثيا رقمياً مثع دراسة 

  لدد من أساليا التوثيا التي تددتها دراساة سابقة كالتوثيا ثنااي وثالثي البعد، وثالثي وتألتمع لملية التوثيا لل

وهو ما تهتم به )هذا لوالً لن إمكانية استخدام تقنياة الواقع االتراوي . البعد المعتمد لل  الواقع وربالي البعد

 (.الورقة البتثية

 :التوثيق ثنائي البعد. 1. 2

 وهو يألتمع لل  إلداد رسوماة معمارية وتيصيلية لكالة لناصر المبن  وبمقاييس : سوماتالتوثيق من خالل الر

 .رسم مناسبة قد تصع إل  الرسم بالتجم الطبيعي وأتياناً بأتجام موالية للتياصيع الدقيقة

  ألجياع هو أهم وسيلة لتوثيا موقع تاريخي لي وقة متدد والتياا لل  هذن المعلوماة ل: التصوير الفوتوغرافي

ويعد إنتاج وتيا هذن المعلوماة أمرا هاما لالستخدام لي المستقبع لي ألماع الترميم أو من خالع . المقبلة

وهو ياكد أنه من الهام لند توثيا التراث الثقالي من خالع التصوير . المارخين والمهندسين المعماريين أو غيرهم

ويمثع . وبالتالي يجا أن تكون لل  ألل  قدر من الجودةاليوتوغرالي أن هذن الصور تمثع أرأليياً وطنياً، 

 (.MacDonald, 2006)التصوير الرقمي تالياً أتد األألكاع الجديدة لتوثيا التراث 



 
 
 اليرت والتتدياة –الواقع االتراوي توثيا التراث العمراني باستخدام تقنياة 

 

 هي تقنية يتم من خاللها التصوع لل  معلوماة وقياساة ثنااية وثالثية البعد لن : التصوير الفوتوجرامترى

وقد أصبع يلعا دوراً هاما لي لملية توثيا . لية التسجيع بالصور الووايةالعناصر المراد دراستها من خالع لم

وهو يييد لي لدد من التااة مثع متابعة العنصر التراثي وقياسه دون اللمس، بايوالة إل  تتبع . المباني األثرية

ويعرض ألكع . ن المبن هذا بايوالة إل  دراسة ات ا. األثر لبر لتراة  منية ودراسة التغييراة التي يتعرض لها

 (.0212موس  وآخرون، )األدواة المستخدمة لي لملية التصوير اليوتوجرامترى  1

 :  التوثيق ثالثي البعد. 2. 2

لأن لملية التوثيا ثالثي البعد من األساليا التاسمة هذن األيام إذ تسمع بتسجيع " Remondino"ولقاً ع

وتألتمع لملية (. Remondino, Fabio et al., 2009) ا لألجياع القادمةاألألكاع واألجسام الهامة بتيث يمكن توريثه

 :التوثيا ثالثي البعد لل  لدد من األساليا كالتالي

 :التوثيق ثالثي البعد المعتمد على الواقع. 1. 2. 2

المجااة مثع سمتة التكنولوجياة والمنهجياة بتوليد نتااف ثالثية البعد واقعية جداً استخدمة لي العديد من 

اآلثار والتياا الرقمي وأغراض إلادة التألييد أو الترميم وأنامة الويا الجغرالية واليهرسة ثالثية البعد وأغراض 

 (.Remondino, Fabio et al., 2009)الخ .. اياهار 

 "أووع ثالثية البعد بالعديد من مراتع التطوير، لقد ( Digitization)وقد مرة تقنياة المسع والرقمنة 

MacDonald " ولكن ومنذ لهد قريا نسبياً بدأة أنامة المسع ثالثي البعد اللي رية تقدم دقة 1892أنها بدأة منذ ،

وقد أووع أنه يمكن لعملية المسع ثالثي البعد أن تولر وسيلة مييدة للتوثيا الذي يمكن (. 0ألكع )لالية بتكلية مقبولة 

 (. MacDonald, 2006)ه لصورة نموذج رقمي ثالثي البعد استخدامه لي تطبيقاة متعددة بعد تتول

وتعتمد لملية المسع باستخدام اللي ر لل  إرساع ماليين النبواة الوواية لل  الكتلة المراد مستها لتقوم أألعة 

لك التعامع اللي ر بتكوين ماليين النقاط االتراوية التي تمثع لي مجملها نقاط لل  السطع الخارجي للمجسم، ثم يتم بعد ذ

 (.0212قنديع، )مع هذن النقاط ألتد برمجياة التاسا التي تترجمها إل  مجسم التراوي ثالثي األبعاد 

  

 الجهاز المستخدم في تحليل الصور. ب-1شكل  جهاز الرفع الفوتوجرامترى. أ-1شكل 

 (2212موسى وآخرون، )األدوات المستخدمة في عملية التصوير الفوتوجرامترى . 1شكل 

ومن جهة . مثااً للي دقة المسع ثالثي البعد ألتد المجسماة وكذلك إمكانياة بناان كنموذج ثالث  البعد 3ويمثع ألكع 

أنه من الصعا للغاية قياس المباني األثرية المرتيعة أو التوثيا المعمارى للتياصيع  "Korumaz"أخرى لقد أووع 

 (.Korumaz et al., 2009)ور والكتاباة أو المنتوتاة المعمارية للبناا أو للواجهاة كثيية الص



 
 
 اليرت والتتدياة –الواقع االتراوي توثيا التراث العمراني باستخدام تقنياة 

 

  
 أحد أجهزة المسح الليزرية. 2شكل 
 (2212موسى وآخرون، )

الصورة اليسرى للمجسم األصلي والصورة اليمنى هى 
 الصورة المولدة من عملية المسح الثالثي البعد الليزرى

 

 أحد األمثلة على دقة المسح ثالثى البعد ألحد. 3شكل 
المجسمات فى وضعها الراهن بأحد المتاحف وكذلك 
إمكانيات بناؤه كنموذج ثالثى البعد وعمل إظهار لونى أو 

 (MacDonald, 2006)تشكيلى لبعض العناصر 

 :التوثيق ثالثي البعد المعتمد على الواقع االفتراضي. 2. 2. 2

تناولهللا بعللد التعللرف لللل  الواقللع ايلتراولل  ومياهيملله وسلليتم .. وهللو التقنيللة التلل  تركلل  لليهللا هللذن الورقللة البتثيللة 

 .وتعريياته وأدواته المختلية لي األج اا التالية من الورقة البتثية

 :التوثيق رباعي البعد. 3. 2

للام يقصلد باألبعلاد األربعلة نالام إتلداثياة يعتملد لللل  أربعلة ابعلاد ثالثلة ملنهم هلي األبعلاد اليراغيلة المعرولللة  بأللكع

(X,Y,Z)،  ويمثع البعد الرابع ال من(T .) وبالتالي لأن التوثيا ربالي البعد هو توثيا ثالثلي البعلد مولالاً إليله الل من

 . كبعد رابع

 :مفاهيم وتعريفات -الواقع االفتراضي والعمارة االفتراضية . 3

نام المتاكلاة التلي بلدأة  لي بداية التسعينياة من القرن العألرين من رتم" Virtual Reality"ولد الواقع االتراوي 

للي العألللرينياة ثللم تطللورة تقنياتهللا وأسلاليبها بمللرور اللل من إلللي أن قللدمة هلذن التكنولوجيللا التللي لاقللة تطبيقاتهللا كللع 

وولقللاً آلراا العديللد مللن المتخصصللين لللأن ناللم متاكللاة الطيللران التللي نألللأة لللي (. 0222لبللد المجيللد، )التوقعللاة 

تت  وإن كان المصطلع ( Craig et al, 2009)عتبر التطبيا األوع للواقع االتراوي السبعينياة من القرن العألرين ت

 . غير متداوع لي هذن اليترة

 :مفهوم الواقع االفتراضي. 1. 3

وقد أصبع مستخدماً ليصلف التطبيقلاة التل  يمكنهلا . ألوع مرة ل  قاموس أكسيورد" الواقع االتراوي"مصطلع  اهر

 (. Whyte, 2002)التيالع مع البياناة اليراغية ل  الوقة التقيقي 

الواقلع االتراولي بأنله اسلم لتقنيلة  Horne et al"  ((2006"وهناك العديد من التعريياة للواقع االتراولي، لقلد للرف

.  تياللية تاسوبية تتاوع خلا إتساس وهم  ملتقن بلالغوت واانغملاس للي للالم مصلطنع موجلود لقلط داخلع التاسلوا

لممارسة الخبراة بصورة أقرا ما تكون إل  تلك للي دنيلا ( وهمية)هو بياة اصطنالية ( 1882" )لل "وبتسا تعريف 



 
 
 اليرت والتتدياة –الواقع االتراوي توثيا التراث العمراني باستخدام تقنياة 

 

 هلي تكنولوجيلا مختليلة أن الواقلع االتراولي هلو اتتلاد بلين ثلالث تكنولوجيلاة( 0222" )يمإبلراه"وقلد أوولع . الواقلع

 . 1الييديو والعاا والتليي يون الهاتف

تملة صلنالتها كنملاذج  -وقد تمة بلورة هذن التعريياة لي أن الواقع االتراولي هلو إتسلاس طبيعلي ببيالة غيلر واقعيلة 

من خالع أجهل ة تقنيلة تسلتطيع أن تعل ع المسلتخدم للن العلالم اللواقعي وتجعلله  -ي ثالثية البعد داخع أجه ة التاسا اآلل

لبلد )يألعر بأنله داخلع هلذن البيالاة ويسلتطيع التعاملع معهلا بتواسله الطبيعيلة بصلورة تأللابه تعاملله ملع البيالاة الواقعيلة 

 (. 0222المجيد، 

 :منظومة الواقع االفتراضي. 2. 3

بيالة "أو " للالم التراولي"خبرة التراولية، للأن المطلور دااملاً يبنل  نملوذج تاسلوبي يسلم   أنه لتوليدKim( "2005 )" أووع

يتم تقديمها للمستخدم من خالع أجه ة للرض للتلواس " أجسام التراوية"والتي هي لبارة لن أجسام متوسبة تسم  " التراوية

وتتمثلع أدواة الواقلع االتراولي للي مصليولة ملن  .المختلية مثع ألاألاة العرض والسمالاة الصوتية وأجه ة التغذيلة الراجعلة

أجه ة ايدخاع وايخراج المتصلة إما بإتدى قنواة ايتساس بالجسم أو بأتد ألواا ومناطا التركة ورد اليعلع بالجسلم، وكلتلا 

 (.  ,0223Massiah( )6، 2، 4ألكع )أجه ة ايدخاع وايخراج هي مكون أساسي لتكوين وهم الوجود داخع العالم المتاَكَ  

 :وبالتالي لأن مناومة الواقع االتراوي تتكون من المكوناة األساسية التالية

 وهلو بمثابلة المعملاري اللذي قلد يصلمم أو يبنل  البيالة االتراولية داخلع التاسلا : مصمم ومنفذ البيئات االفتراضية

 .اآللي

  معماري البيااة االتراوية لي تصميم وبناا وهي البرمجياة التي يستخدمها : االفتراضيةأدوات بناء البيئة

 .األجسام والنماذج ثالثية األبعاد داخع التاسا اآللي

 وهي البياة التي تم تألييدها كنموذج ثالثي البعد داخع التاسا اآللي: البيئة االفتراضية. 

 وهو اينسان الذي يرغا لي الدخوع واستخدام البياة االتراوية: المستخدم. 

  وهي األجه ة التي تلغ  إتسلاس المسلتخدم بالبيالة الواقعيلة وتسليطر للل  مراكل  ايتسلاس للدى : اإلحساسأجهزة

 .المستخدم

 وهي األجه ة التلي تنقلع ردود لعلع المسلتخدم إلل  البيالة االتراولية وتتلدث ليهلا تلأثيراة : أجهزة التغذية الراجعة

 .تألابه التأثيراة التي يمكن أن تنألأ لي الواقع

 

                                                 
1

فى بداية التسعينيات من القرن العشررين مرن م رظ  ارظ الاةااراى الترى بردىت فرى فرى العشررينيات  رظ " Virtual Reality"ولد الواقع اإلفتراضى    

ىن  Massiah"" ((2003وقرد ىوضر  . ل التوقعراتتطومت تقنياتها وىساليبها باروم الزمن إلى ىن قدمت هذه التكنولوجيا التى فاقت تطبيقاتها ار

وتعتارد . والظالواقع اإلفتراضى يستخدام لاةاااى العالظ الواقعى واذا العوالظ التى قد يستةيل التعامل معها ويسا  للاستعالين بالتفاعل مع هرذه العر

 .دمجة التفاعل على دمجة التجهيزات الهندسية الاستخدمة
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اتصاع أجه ة ايدخاع بقنواة . 4ألكع 
ايتساس وأجه ة وايخراج بقنواة التركة ل  

 (  ,0223Massiah. )نام الواقع االتراوي

بياة التراوية كاملة اانغماس بكالة . 2ألكع 
 ( ,0223Massiah)أجه ة ايدخاع وايخراج 

 
 

 (2222إبراهيم، )أدوات أنظمة الواقع االفتراضي . 6شكل 

 :نظم الواقع االفتراضي. 3. 3

تيلث يرتلدى المسلتخدم جميلع أدواة ايدخلاع وايخلراج  االنغماسةي الكامةل،: تنقسم نام الواقع االتراولي الل  ثالثلة أنلواع

وهلذا النلوع ملن اللنام يسلتخدم لل  تطبيقلاة لللم الطيلران والطلا . ليتصع لل  إتساس كامع بأنله لل  بيالة أخلرى متاكلاة

النوع الثاني من التقيقلة االتراولية، تيلث يعبلر للن سلينما صلغيرة، تيلث  النصف انغماسيويعتبر . ةواألغراض العسكري

وهلو لتمكلين للدد . يمكن للمألاهدين التألارك لي ايتساس البياي االتراوي تت  وإن كانة القيادة دااما ل  يد مأللغع خبيلر

وهلو ملا يعلرف بالتقيقلة االتراولية الغيةر مةنغمس، الثالث لهو  أما النوع. أكثر من المألاركين لي الخبرة بالبياة االتراوية

، وقد أدى التطور ل  قدراة التاسا اآللي وكروة الرسوماة إل  ألليوع هلذا النلوع (Desktop VR)لل  ألاألة التاسا 

  (.Horne et al, 2006)مقارنة باألنواع السابقة 

 :استخدامات وتطبيقات الواقع االفتراضي. 4. 3

 (:0222إبراهيم، )لي التسعينياة استخداماة الواقع االتراوي لي النقاط التالية " Stuart and Thomas "لخت 

 .التعرف لل  أماكن وأألياا ا يستطيع البألر الدخوع ليها أو الوصوع إليها -

 .ارتياد األماكن التقيقية بدون تغيير تجمها أو قياسها أو اارتباط ب من متدد -

 .بخصاات متعددة قابله للتغيير مثع األرض لي العصر الجليديتألكيع أماكن وأألياا  -

 .التيالع مع أألخات متعددين لن بعد -
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 .التيالع مع أألخات لي تااة غير تقيقية مثع الطيران أو الغوت -

 .تعليم المبادئ واأللكار المجردة للتساا والمنطا والعلوم المختلية -

 .اكن التاريخيةالتيالع مع الكااناة الخيالية والألخصياة واألم -

ولكن أصبع هناك باليعع العديد من القطالاة التياتية التي تستخدم هذن األداة تاليا مثع الطلا، العللوم، الهندسلة، التعلليم، 

 . "Massiah"  (2003)( 9،  2ألكع )التدريا، الينون، التصنيع، الطيران واليواا، التسويا 

 :ع االفتراضيالعمارة االفتراضية كأحد تطبيقات الواق. 2. 3

العمارة االتراوية بأنها تعبير إلكتروني لن التصميم المعماري، وهي بهدف Maher et al( "0222 )"لرف 

إما متاكاة العمارة الطبيعية، وهو ااستخدام الألااع تيث تقللد ليهلا باسلتخدام وسلااط رقميلة مختليلة، أملا ااسلتخدام الثلاني 

أن العمارة االتراوية نولان، إملا Gu et al( "0224 )"وقد ذكر . لل  اينترنةلهو متاكاة لراغاة واييية التراوية 

ديناميكية وأما ساكنة، وأغلا التطبيقاة التالية هي ساكنة ملع أن العملارة االتراولية ا يجلا أن تكلون سلاكنة كالعملارة 

 .التاجة ودون قيودالطبيعية، وإنما هي يجا أن تكون ديناميكية وتياللية ألقص  درجة وتصمم بتسا 

بايوللالة إللل  ذلللك، وبهللدف تعليمللي، لقللد بللدأة كليللاة وأقسللام العمللارة لللي دمللف ناللم التقيقللة االتراوللية لللي 

وكمثلاع للل  . اللخ... مناهجها وااستيادة منها لي إنتاج تطبيقاة لمباني التراوية تتة التصميم أو لمتاكاة مبلاني قديملة 

ومألروع معرض تطبيقلاة التقيقلة االتراولية ( Gu et al, 2004( )8ألكع )راليا ذلك ألماع طالا جامعة سيدني بأست

 (.Ali et al, 2004( )12ألكع )

  

واجهة المستخدم لبيئة افتراضية إلجراء عملية جراحية  .7شكل 
 ( Billinghurst et al, 1995) عن بعد

أطفال أثناء زيارة أحد المدن التاريخية إفتراضياً من  .8شكل 
 خالل أحد أنظمة الواقع اإلفتراضى

(Gaitatzes et al, 2002) 

 
 مألروع مرك  معلوماة )مثاع لعالم التراوي من إلداد طالا جامعة سيدني بأستراليا . 8ألكع 

(Gu et al, 2004) 
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Room 3 Room 2 Room 1 

   
 Room 6 Room 5 Room 4 

 Ali)تصميم معرض تطبيقات الحقيقة االفتراضية ولقطات من الحجرات المختلفة التي تشتمل كل منها على أحد التطبيقات  .12شكل 

et al, 2004) 

 :توثيق البيئات التراثية باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي .4

ثللم يلللي ذلللك إدخللاع (. المسللع الليلل رى مللثالً )تبللدأ لمليللة التوثيللا المعمللاري للمبنلل  باسللتخدام أتللد أدواة المسللع الميللداني 

ني الل  مجسلم ثالثلي المسوتاة الميدانية لل  التاسا ومن خالع البرمجياة المعدة لهذا الغرض يتم تتويع المسع الميلدا

ويأتي دور البرمجياة التي تتيع تتويع النماذج التاسلوبية ثالثيلة البعلد للصليغة التلي تيهمهلا أجهل ة وأدواة الواقلع . البعد

االتراوي بتيث يستطيع القاام بالتوثيا أو غيرن التعاملع معله بإتسلاس أللبه واقعلي باسلتخدام أدواة اانغملاس بأنوالهلا 

  .(11ألكع )المختلية 

 تجارب استخدام العمارة االفتراضية في توثيق التراث المعماري والعمراني . 1. 4

تنقسم تجارا اسلتخدام العملارة االتراولية للي توثيلا التلراث المعملاري والعمرانلي الل  قسلمين رايسليين يتنلاوع القسلم 

وتتنلاوع الدراسلة . بيالاة انلدثرة وللم تعلد قااملةاألوع منها توثيا مباني وبيااة تراثية قاامة باليعع والقسم اآلخر يتناوع 

مثاا لل  كع قسم، لقد تم اختيار مألروع توثيا العالم الهيلينل  كمثلاع للل  توثيلا بيالاة منلدثرة، كملا تلم اختيلار توثيلا 

 .وكالة الغوري بالقاهرة كمثاع لل  بيااة قاامة باليعع

 

 المعماري والعمراني باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي مراحل عملية التوثيق .11شكل 

 :توثيق العالم الهيلينى. 1. 1. 4

للموروث الثقالي، أتد التطبيقاة الهاملة، ( Hellenic World)يمثع التطبيا المعد من قبع منامة العالم الهيلين  

ماس للعالم الهيلين  وذلك ألغراض بتثية مرتبطلة تيث تم استخدام تقنياة االتراوية لي بناا بياة التراوية كاملة اانغ

 (.Gaitatzes et al, 2002( )10ألكع )بتنمية اليهم والتعرف لل  الثقالة الهيلينية 

 :توثيق وكالة الغوري بالقاهرة. 2. 1. 4

ري للام تعتبر وكالة الغوري بالقاهرة أتد أهم المباني التراثية بمنطقة األ هر، تيث بناها السلطان قنصلون الغلو

وهللي تمثللع أتللد المنألللرة التجاريللة لللي العصللر المملللوكي، وقللد تللم إجللراا لمليللة التوثيللا للله بغللرض . م1224هلل ،  828
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CAVEالدراسة والتوثيا والتتليع والصيانة باستخدام ناام 
ملن  3تم إلدادن بكلية الهندسلة بجامعلة قنلاة السلويس بمصلر 2

 (.0212قنديع، ( )13ألكع )تقنياة الواقع االتراوي  خالع دمف تقنية التصوير البانورامي الرقمي مع

  

المستخدمة ( CAVE)البيئة االفتراضية المتحركة بالحاسب  لقطة من العالم السحري لبيزانتين كوستيوم
 .التطبيق

  
 .أثناا إنألاا البياة ايلتراوية نموذج التراوي لمبن  البوليتريو

  
المستخدمة ( CAVE)بالحاسب البيئة االفتراضية المتحركة 

 .التطبيق

 .بعد إنشاء البيئة االفتراضية

لقطات من مشروع العالم الهيلينى االفتراضي كتطبيق  .12شكل 
 (Gaitatzes et al, 2002)للعمارة االفتراضية المحاكية للواقع 

تجربة توثيق وكالة الغوري بالقاهرة من خالل دمج تقنية . 13شكل 
( CAVE)البانورامي الرقمي مع تقنيات الواقع االفتراضي التصوير 

 (.2212قنديل، )

                                                 
2

 Computer-Animated Virtual Environment  - بيئة افتراضية متةراة بالةاسب 
3

 ى اد قنديل . قام بعالية التو يق وبناء الناام البا ث م 
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 (:مناقشة)الفرص والتحديات . 2

قااملة باليعلع أو توثيلا بيالاة ومبلاني منلدثرة ولهلا  لوال لن دور العملارة االتراولية للي توثيلا بيالاة ومبلاني تراثيلة

يتليع العديللد ملن اليللرت تيلث يمكللن اسلتخدام البياللاة التراثيللة مصلادر توثيقيللة تقليديلة، لللأن اسلتخدامها لللي هلذا ايطللار 

 :الموثقة باستخدام تقنياة العمارة االتراوية والواقع االتراوي لي لدد من المجااة كالتالي

  للي األغللراض البتثيللة تيللث يمكللن إتاتللة هللذن البياللاة لليتللت والدراسللة دون أن يتللأثر األثللر األصلللي مللن جللراا

لوالً لن إمكانياة التتليع الرقمي المختليلة ملن خلالع البرمجيلاة المختليلة الملراد . ة المختليةايجراااة الدراسي

 .استخدامها

  لللي التعللليم المعمللاري لللي مقللرراة تللاريخ وناريللاة العمللارة تيللث يمكللن لمللع  يللاراة التراوللية لكالللة البياللاة

 .والمباني التاريخية التي يدرسها الطالا

 تيث يمكن لمع رتالة سياتية التراوية للمناطا والمباني األثرية والتراثية ..لي السياتة االتراوية. 

 ثقالية أو تولوية أو دلااية أو ترويجية للبيااة التاريخية والتراثية سواا المندثر منها أو القلاام لعليلا  لي إنتاج ألالم

 .لي الواقع وذلك باستخدام وسااع المالت  ميديا المختلية

  الينية السنيمااية تيث يمكن تومين هذن البيااة التراثية لي األلماع الينيةلي األلماع. 

وقد يكون توالر تكنولوجيا البيالاة االتراولية هلو التتلدي الرايسلي نتلو تتقيلا مثلع هلذن ااسلتخداماة، وهلذا 

لمتوقلع مسلتقبال وجلود نلوادي التوالر يرتبط ارتباطا وثيقا بتوالر التمويع الال م لألراا التجهي اة، ولكن وقلد يكلون ملن ا

بألوارع المدن بهلدف اسلتثماري، ومجهل ة بلاألدواة الال ملة لملن يرغلا للي التعاملع ملن ( VE club)بيااة التراوية 

خاللها لل  غرار نوادي ومقاهي اينترنة المنتألرة لي مختلف المجتمعلاة اآلن مملا يتليع انتأللار هلذن التكنولوجيلا للل  

 .نترنة لل  سبيع المثاعنطاا واسع كما تدث مع اي

كما ا ي اع هناك تتدياً آخر يعمع لليله المتخصصلين للي تقنيلاة الواقلع االتراولي وهل  سلرلة ودقلة لمليلة 

اياهللار التللي تللتم للنمللاذج المعماريللة أثنللاا التجللوع االتراوللي، كللذلك  يللادة درجللة التيالليللة مللع اليراغللاة االتراوللية 

 . األصواة وغيرهاوواقعية الماثراة البياية مثع 

 :شكر. 6

تم إجراء هذا البحث ودعمه مالياً من خالل كرسي األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني بكلية العمارة والتخطيط 

 .عمادة الكراسي البحثية بجامعة الملك سعود –بجامعة الملك سعود 
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