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 הגדרה

 היחידה האקדמית לתקשוב

"  להונות"חוויות רב חושיות המתווכות על ידי מחשב שתוכננו 

.את החושים שלנו ולשכנע אותנו שאנו נמצאים בעולם אחר  



 המשך
אולם על מנת להסביר דבר מה אנו מתרגמים את המידע  , אנו חיים בסביבה תלת מימדית

ועל מנת להשתמש במידע זה לשיפור הסביבה אנו  , כגון טקסט ותמונות, לסמלים דו מימדיים
המציאות המדומה מאפשרת האצה ניכרת של  . מתרגמים אותו למשמעות תלת מימדית

בכך יווצר תקשור בזמן אמת ברמה  . תהליך הבנת המסרים על ידי ביטולו של השלב הדו ממדי
 .התלת מימדית

 

 

 סימולציה

 סימולציה בזמן אמת

 הרחבה של המציאות הקיימת

 מעבר מדו מימד לתלת מימד



 התפתחות
 

 

מציג מודל פעיל של מערכות סימולטור   1982-ב  Thomas Furness)) ) תומס פיורנס
אשר דומה לקסדה   visually coupled airborne simulator systems))מקושרות חזיתית לטיסה 

טייסי הניסוי חבשו את הקסדה גדולת הממדים  ". מלחמת הכוכבים"וודאר בסרט ' של דארת
בבואות מלאכותיות  . שם חזו בתצוגה סימבולית של העולם החיצון, וישבו בדגם תא הטייס

הטייס מרכיב את קסדתו אשר מעבירה  . הוקרנו אל תוך הקסדה אשר כיסתה את הנוף בחוץ
 .לו את העולם המדומה המהווה חיקוי מושלם לעולם החיצוני

 

 

מודל   1986 -מאוניברסיטת צפון קרוליינה הציג ב(  Frederice Brooks) פרדריק ברוקס
הוא סבר כי . במציאות  מדומה שבא  לדמות את ההרגשה הפיזית של הרכבת מולקולות

עבודת הכימאי תהיה יעילה יותר באם יוכל לחוש במו ידיו את צורת המולקולה ולבצע בה  
 .  מניפולציות שונות



 מאפיינים של מציאות מדומה ומהווים את מרכיביה

 
 Simulation -סימולציה . 1

 מערכות הקול השתבחו מאוד ונעשו. גרפיקת המחשב הינה בעלת רמה גבוהה של ריאליות

 .וגם מערכת ההדמיה מאפשרת הדמיות מדויקות יותר בפרטים ודומות למקור, דומים למקור

 

 Interaction -אינטראקציה .  2

 הדגש הוא פעולת, האשליה אינה העיקר. המציאות המדומה הינה דרך ליצירת אינטראקציה

 כאשר, הידברות מסוג זה קיימת אך ורק במציאות המדומה. הגומלין עם המתרחש

 .המוחשיות של החפץ קיימת דרך האינטראקציה שלנו איתו

 

 Immersion -הטמעה / התעמקות/ שקיעה. 3

 המציאות המדומה מאפשרת תמרון עצמים בסביבה -התעמקות חושית בסביבה דמיונית 

 אלמנטים התומכים באשליית ההתעמקות הנוצרת. מלאכותית תוך שהייה וניידות בתוכה

 יוצר יד שנשלחת ותופסת את הכדור , המשתמש רואה כדור מוצג על מסך. בעולם המדומה

המחשב מעדכן את האינטראקציה של הגוף עם העולם הסינתטי שהמשתמש  . או כל חפץ אחר
 (.מגע)שומע וחש ,רואה 

 

 

 



 המשך

 Telepresence -נוכחות מרחוק .  5

בנוכחות זו הוא מודע לקורה סביבו בצורה אפקטיבית  . כאשר המשתמש נוכח במקום מרוחק

 .להזיז חפצים בידיים כאילו היו קרובים, ויכול לבצע משימות בצפייה מרחוק

Telepresence ללא הצורך בנוכחותו של בן אנוש, מאפשרת יעילות אנושית בזמן אמת 

 .תוך שליטה מלאה על התהליך, באותו המקום בפועל

 

 תקשורת מרושתת.  6
 

הם יכולים להתהלך ולתקשר  . המשתמשים יוצרים דמויות ומוצגים פעילים בעולם הוירטואלי
בעקבות זאת דועכת ההתקשרות מעבר לשפה  . בעולמות דמיוניים מבלי להשתמש במילים

 .המילולית והגופנית

 .אשר עולה על התחביר והשפה, קולות ותחושות, נוצר עולם וירטואלי הטעון מראות

 

 

 



 יישומי מציאות מדומה
 

 תחום התרבות

 

כאשר חוקי  , טכנולוגיית המציאות המדומה תאפשר לנו לבקר במוזיאון דרך קווי תקשורת
לנסות  , להזיז חפצים, להיכנס בגופים אחרים, נוכל לעופף. המציאות הקיימת לא יחולו עלינו

כל זאת באינטראקציה עם מבקרים אחרים תוך תנועה  , מוצגים שונים ולבקר באתרים קסומים
 .חופשית

 

 תחום הרפואה

 

TELEPRESENCE  ,תאפשר ביצוע ניתוח על ידי מנתחים, כאספקט נוסף למציאות המדומה 

 טכנולוגיה זו תאפשר אף ביצוע ניתוחים גדולים. מומחים שאינם נוכחים פיזית בחדר הניתוח

 די בביצוע חתכים זעירים והחדרת כלים, דהיינו, ומסובכים תוך נגיעה מינימלית בחולה

אשר ימחישו על גבי מוניטור את המתרחש בתוך הגוף ויאפשרו  , טלסקופים לגוף החולה
 .אשר במקורו היה דורש חתכים נרחבים יותר ברמת סיכון גבוהה יותר, ביצוע ניתוח

 

 

 



 

 צבא 

מספקות מערכות של מציאות מדומה סביבת סימולציה של משחקי מלחמה ואימונים  

 .כך שניתן לבצע פעולות מסוכנות שעלולות לגבות חיי אדם במציאות, וירטואלים

 

 המחקר והעבודה בצוותים

 

המציאות המדומה מאפשרת עבודת צוות גם כאשר קיים מרחק גיאוגרפי ניכר בין  
באותו  , כביכול, השניים מחוברים לאותו מחשב ונמצאים. איש צוות אחד למשנהו

שניהם עובדים על אותו הפרויקט ומפרים איש את רעהו ברעיונותיהם בזמן   .המקום
 .התוצאה תהיה מוצר מוגמר בזמן קצר יותר ובאיכות טובה יותר.אמת

 

 ..............-משחק

 

 



 היחידה האקדמית לתקשוב

 יישומים בחינוך

 

גוף האדם –ביולוגיה   

 

אטומים, מולקולות –כימיה   

 

 אסטרונומיה

 

 גיאוגרפיה

 

 היסטוריה

 

 

 



 למידה

 ממדי-הצגת מידע לתלמיד בגודל תלת•

 ,שימושי יותר " ידע"התלמיד יוכל להבין נתונים ולהפעילם כאבני בניין ליצירת •

 .  משום שהם יהיו דומים יותר למבנים שהוא רואה בעולם הפיזי      

 ולאחוז בעצמים חשובים, בשיעור כימייה למשל, התלמיד יוכל לנוע דרך זרימת מידע•

חיבורם יחד על ידי הנחתם זה לצד זה קל יותר  . כאילו היו עצמים המונחים על המדף      

 (.נוסחאות וכדומה)מאשר ניסיון ללמד מישהו איך לפתח יחסים בניב לא ברור 

איזו דרך טובה  ? המטרה של הדיבור ושל עזרי הוראה אחרים לפשט את תהליך הלמידה•

 .יותר קיימת לשם כך אם לא ההתייחסות למידע כישות פיזית

 ,היכולת להתאים את ממשק הנתונים כך  -פן נוסף של הלמידה בסביבות מדומות•

בעוד  , יש כאלו בעלי אוריינטציה מרחבית. שיתמוך בכל משתמש בצורה הטובה ביותר      

יש גם כאלו הנוטים יותר לתת  . שאחרים מצליחים יותר בראייה ויזואלית של הצלבת מידע

ולגעת בו כדי , לסובב אותו, וזקוקים הם לאחוז בו, משמעות חדשה למידע בעזרת מישוש

 .לקבוע האם הוא רלוונטי לסביבתם
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 דרכי הוראה למידה  

קריאה, צפייה, האזנה , לימוד דרך סיור וירטואלי  

 

 למידת חקר

 

 יצירה

 

???? 
 

 

 

 

 

 



 חברות מובילות
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 סמסונג

 

 סוני

 

 גוגל

 

 פייסבוק



Cardboard 



 האפליקציות בהן נתנסה

 

•Share the science 

•Donnington castle vr 

•MoleculeVR 

 

 :אפליקציות נוספות•

3D Anatomy 

 


