ّایًرمافسارٍاقعیتافسٍدُهعواری


ٍیصگی
ٍاقعیتافسٍدُ
ٍاقؼیر افشٍدُ یا  Augmented Realityتِ هؼٌای افشٍدُ ػٌاصز هداسی ٍ دیدیسالی تِ دًیای حقیقی اس دیذ کارتز اس عزیق یک دعسگاُ َّؽوٌذ اعر.
تذیي هؼٌا کِ کارتز تا در دعر داؽسي دعسگاُ َّؽوٌذ خَد ٍ دیذى هحیظ اعزاف خَد اس عزیق دٍرتیي آى ،ػالٍُ تز حقایق دًیای خیزاهَى ،ػٌاصزی
دیدیسالی را تزای غٌای فْن خَد هی تیٌذ .ایي فٌاٍری را ّن در ػزصِ زثلیغاذ ٍ زؼاهل تْسز تا کارتز هغزح هیگزدد ٍ ّن در ػزصِ کارتزد ٍ اعسفادُّای
زداری.
ٍاقعیتافسٍدٍُهعواری
در صٌؼر عاخسواى ،خظ اس عزاحی اٍلیِ عاسُ ،هذل عِ تؼذی آى را اس عزیق ًزم افشارّای عِ تؼذی عاسی زْیِ هی ؽَد .عدظ تزای ارسیاتی ٍ ًوایؼ
عاسُ قثل اس عاخر ،هاکر فیشیکی آى را ًیش زْیِ هی کٌٌذ کِ ایي ػول سهاى تز ٍ ّشیٌِ تز هیثاؽذ ٍ ،خاتدایی آى دؽَار اعر ٍ اعسْالک سیادی ًیش دارد.
یکی اس کارتزی ّای هْن ٍ خالة ٍاقؼیر افشٍدُ ،اعسفادُ اس آى در ؽثیِ عاسی عِ تؼذی عاسُ ّا در هَقؼیر هَرد ًظز کارتز اعر تِ ًحَی کِ تا ًگاُ
کزدى تِ خالى دٍ تؼذی تا اعسفادُ اس گَؽی َّؽوٌذ ٍ یا زثلر اهکاى هؾاّذُ عِ تؼذی تٌا تا اهکاى چزخؼ تِ دٍر آى فزاّن ؽَد زا ارائِ خالى تزای
کارفزها تِ ؽذذ هلوَط زز ؽَد.
صٌؼر عاخسواى ٍ هؼواری عاسُ ّای هخسلف آى ػالٍُ تز ایٌکِ یک فؼالیر هٌْذعی ٍ ػلوی اعر ،یک فؼالیر ٌّزی ًیش تِ حغاب هی آیذ  .اخلیکیؾي
ٍاقؼیر افشٍدُ تا در اخسیار قزار دادى ًواّای تیزًٍی ٍ داخلی عاسُ در قالة عِ تؼذی تا قاتلیر هؾاّذُ ٍ ارسیاتی عاسُ اس اتؼاد هخسلف  ,اتشاری کارآهذ در
ایي حَسُ اعر کِ رٍی گَؽی َّؽوٌذ کارفزهایاى ٍ هؾسزیاى اهکاًاذ هٌاعثی را خْر درک صحیح آًچِ کِ عاخسِ خَاّذ ؽذ را تِ ًوایؼ خَاّذ
گذاؽر.
ٍاقؼیر افشٍدُ هیزَاًذ هذلّای عِتؼذی ٍ رًذرّایهاى را تِ هزحلِ ای خیؾزفسِ ززی ٍارد کٌذ .تا تْزُ گیزی اس فيآٍری ٍاقؼیر افشٍدُ هیؽَد عاخسواى
زکویل ؽذُ را در هحیظ عایر خزٍصُ دیذ ٬حسی درٍى آى حزکر کزد ٍ اس زوام سٍایا ٍ خشییاذ آى کِ زاکٌَى (تِ دلیل ایي کِ زصاٍیز رًذر ؽذُ ٍ یا فیلن
ّای عاخسِ ؽذُ سٍایای هحذٍدی داؽسٌذ) قاتل ًوایؼ ًثَد ٬تاسدیذ کزد.
ًؾزیاذ ٍ کازالَگ ّای هؼواری ًیش تِ غیز اس زصاٍیز هیزَاًٌذ هشیي تِ هذل عِ تؼذی اتٌیِای تاؽٌذ کِ راخغ تِ آىّا هیگَیٌذ.
تِ ایي زززیة قاتلیر تیاى هؼواریساى را تاالتزدُ ٍ درک آى تزای دیگزاى تغیار عادُزز خَاّذ ؽذ .دیگز ًیاسی تِ عاخر هاکرّای حدین ٍ گزاى قیور
ًیغر؛ ٍ در یک سهاى افزاد سیادی در خاّای هخسلف دًیا هیزَاًٌذ هذل حدوی عاخسواًی کِ عزاحی هؼواریاػ را اًدام دادُایذ را تثیٌٌذ.
تعذی)+ترًاهِکارتردی=زًذُسازیتصَیر

(تصَیرّذف+هُذلسِ
تزًاهِ کارتزدی تا داؽسي هُذل عِ تؼذی درٍى خَد ،تا دیذى خالى آى ،عاسُ را تز رٍی آى ًگاؽر کزدُ ٍ عاسُ تِ صَرذ هداسی دیذُ ٍ عاخسِ هیؽَد.
هشاّذُداخلسازُ
در صَرزی کِ عاسُ دارای عزاحی داخلی تاؽذ ،کارتز تا اعسفادُ اس ًزمافشار هیزَاًذ زواهی خشئیاذ عزاحی ؽذُ را هؾاّذُ ٍ تزرعی ًوایذ.
چرخاًذىسازُ
کارتز هی زَاًذ تا اعسفادُ اس اًگؾساى خَد عاسُ در حال ًوایؼ را تچزخاًذ ٍ آى را اس ًواّای اعزاف تثیٌذ .تا ایي کار دیگز السم ًیغر کِ دعسگاُ را حَل
زصَیز ّذف حزکر دّذ.
تسرگٌواییسازُ
کارتز هیزَاًذ تا اًگؾساى خَد ،عاسُ در حال ًوایؼ را تشرگ یا کَچک ًوایذ.
تصَیرلحظِای

کارتز هی زَاًذ در حیي هؾاّذُ عاسُ ،اس ایي ػٌصز هداسی ٍ ػٌاصز حقیقی اعزاف آى زصَیزتزداری کزدُ ٍ اس عزیق دعسگاُ خَد آًْا را تِ اؽسزاک تگذارد.
اطالعاتدیجیتالی
تزخی اس اعالػاذ تِ صَرذ هسي ،ػکظ یا فیلن در حیي ًوایؼ عاسُ تِ هٌظَر غٌیعاس فْن کارتز ،تزای اٍ تِ صَرذ ٍاقؼیر افشٍدُ ظاّز هیؽًَذ.

ٍاقعیتهجازی
کارتز هی زَاًذ تا دعسگاّؼ ،خَد را درٍى عاسُ تثیٌذ ٍ درٍى آى حزکر کٌذ .تا حزکر دعسگاُ ساٍیِ دیذ اٍ زغییز کزدُ ٍ در آى حزکر هیکٌذ.
اًیویشيّایهتٌَع

کٌار رفسي دیَارّا تزای هؾاّذُ داخل عاسُ ٍ تزداؽسِ ؽذى عقفً ،وًَِای اس آًْاعر.
راّکارّایًَیي
تغسز فزاّن ؽذُ زَعظ ؽزکر خاًِ َّؽوٌذ افزا ،اهکاى ایذُخزداسی زَعظ هؾسزی را فزاّن کزدُ اعر ٍ ایذُّای ًَیي تزرعی هیؽًَذ.
ًَرپردازی
کارتز هیزَاًذ ًَرخزداسیّای هَخَد در هُذل عِتؼذی را هؾاّذُ ًوایذ.
طراحیفضایسثس 
کارتز هی زَاًذ تیي هذلْای هخسلف فضای عثش ،هاًٌذ چوي ،درخسْای هخسلف ٍ  ...آیسن ّای هَرد ًظزػ را تا درگ کزدى اضافِ کزدُ ٍ اًذاسُ آًْا را ًیش
زؼییي کٌذ ٍ فضای عثش عایر خزٍصُ را ًیش عزاحی ٍ قثل اس اخزا هؾاّذُ کٌذ.
طراحیًوایساختواى 
کارتز هی زَاًذ ًوای عاخسواى را هثالً ًوای آخز ،عٌگ ،ززهَ ٍٍد ٍ  ...تا اًَاع تٌذکؾی زؼییي ٍ اًسخاب کزدُ ٍ اخزای آى را رٍی عاخسواى تثیٌذ.
کارتردًوایشگاّی
ایي اخلیکیؾي تِ راحسی هی زَاًذ خایگشیي هاکر ّای فیشیکی ًوایؾگاّی ؽَد ٍ هؼایة آًْا را هاًٌذ ّشیٌِ عاخر تاال ،اعسْالک سیاد ،خا تِ خایی دؽَار ٍ
 ...را کاّؼ دّذ.
ًوایشهشخصاتکلیپرٍشُ
کارتز هیسَاًذ اس عزیق گشیٌِ «درتارُ ها» در هٌَی اخلیکیؾي ،هؾخصاذ کلی خزٍصُ را هالحظِ کٌذ .تذیي ٍعیلِ هیسَاى هحل خغزافیایی ،هسزاص ،زؼذاد
عثقاذ ،کارتزی عثقاذً ،حَُ فزٍػ ٍ عزهایِ گذاری ٍ  ...را تِ اعالع خزیذاراى ٍ هخاعثاى رعاًذ.
ًوایشًحَُارتثاطتاپرٍشُ
کارتز هیسَاًذ اس عزیق گشیٌِ «زواط تا ها» در هٌَی اخلیکیؾي ،خل ّای ارزثاعی ٍ اعالػاذ زواط تا دفازز فزٍػ خزٍصُ را هالحظِ ًوایذ.
ًوایشپالىطثقاتهختلف 
هی زَاى تا ًوایؼ گشیٌِ «خالى عثقاذ» در هٌَی اخلیکیؾي زصاٍیزً ،قؾِ ّا ٍ خالى ّای هخسلف خزٍصُ را تِ هخاعثاى ًوایؼ داد.
ًوایشٍیذیَپرٍشُ
هی زَاى اس عزیق هٌَی اخلیکیؾي ٍیذیَی زثلیغازی ،خیام هذیزػاهل ٍ یا ّز ًَع زیشر دیگزی را خخؼ ًوَد.
ًوایشٍبسایتپرٍشُ
هخاعثاى هی زَاًٌذ تا لوظ گشیٌِ ارزثاط ایٌسزًسی در هٌَی اصلی اخلیکیؾيٍ ،ارد ٍب عایر خزٍصُ ؽًَذ ٍ اعالػاذ زکویلی خزٍصُ را هالحظِ ًوایٌذ.
ًوایشهشخصاتٍاهکاًاتطثقاتپرٍشُ
هخاعثاى ٍ هؾسزیاى هی زَاًٌذ زٌْا تا لوظ عثقاذ هخسلف تز رٍی هذل عِ تؼذی اخلیکیؾي ،تِ صَرذ کاهال زؼاهلی ٍ خذاب اهکاًاذ ٍ هؾخصاذ عثقاذ
هخسلف خزٍصُ را هالحظِ کٌٌذ .اس ایي عزیق هیسَاى کارتزی عثقاذ ،هسزاص عثقاذ ٍ ٍاحذّای آى ،زؼذاد ٍ کارتزی ٍاحذّا ٍ  ...را هالحظِ ًوایٌذ.

ًوایشًوایداخلیطثقاتپرٍشُ
هخاعثاى ٍ هؾسزیاى هیسَاًٌذ زٌْا تا لوظ عثقاذ خزٍصُ ٍ یا ًشدیک کزدى دٍرتیي دعسگاُ خَد تِ خزٍصًُ ،وای عِ تؼذی داخلی آى را تِ صَرذ کاهال
زؼاهلی ٍ خذاب هالحظِ کٌٌذ ،آى را اس سٍایای هخسلف هؾاّذُ ًوایٌذ ٍ تا ٍیضگی ّای خزٍصُ اؽٌا ؽًَذ.
کاتالَگٍاقعیتافسٍدُ
کازالَگ ّای عٌسی خَد را تِ اخلیکیؾي ٍاقؼیر افشٍدُ هدْش ًواییذ ٍ اس زواهی اهکاًاذ ٍعیغ ٍ گغسزدُ ایي رعاًِ دیدیسال هثسٌی تز خزداسػ زصَیز
تْزهٌذ گزدیذ .کافیغر اخلیکیؾي را رٍی زلفي ّوزاُ خَد اخزا کٌیذ ٍ تا آى صفحاذ کازالَگ را هؾاّذُ ًواییذ زا هذل عِ تؼذی عاسُ ّا را رٍی کازالَگ
هؾاّذُ کٌیذ ّ .واى خا ًَع هسزیال ًوای عاخسواى را زغییز دّیذ ٍ تا اؽسزاک گذاری فضای کغة ٍ کار خَد در حَسُ عاخسواى را هسحَل عاسیذ.
کارتردٍاقعیتافسٍدُدرسایرزهیٌِّا 
اس آؽٌاززیي ًوًَِّای ٍاقؼیر افشٍدُ هیزَاى تِ کارتزد آى در ٍرسػ اؽارُ کزد؛ خایی کِ در هغاتقاذ فَزثال خظ آفغایذ تز رٍی زصَیز ٍاقؼی سهیي در
زصَیز زلَیشیًَی ظاّز هیؽَد یا در هغاتقاذ ؽٌا اعالػاذ اضافی ٍ یا خظ تزززی ؽٌاگزاى ٬درعر در راعسای ؽٌای آىّا ًوایؼ دادُ هیؽَد.
اها کارتزد ٍاقؼیر افشٍدُ تغیار فزازز اس زصَر اعر ٍ زٌْا هزس آى خالقیر اًغاى اعر .اس هَارد کارتزدّای دیگز ٍاقیر افشٍدُ کِ هیزَاى تِ آىّا اؽارُ کزد:
صٌعتتَریسن :
افشٍدى اعالػاذ خاًثی تِ اهاکي ٍ اتٌیِ کِ خٌثِ زَریغسی دارًذ ٬گزدؽگزاى را تیًیاس اس راٌّوا هیکٌذ.
راّثزی :گزچِ ًزم افشارّای کاهل ٍ خاهؼی هثل  Google Mapsاهزٍسُ در کٌار ًقؾِ تِ رٍس ٍ کاهل ٬اعالػاذ اضافی اس قثیل هحل اهاکي هخسلف
خذهازی ٍ ...هثل :خوح تٌشیي ٬رعسَراى ٬تیوارعساى ٍ ...را تِ خَتی در اخسیارهاى هیگذارًذ اها ززکیة ایي اعالػاذ تا ٍاقؼیر ٍ تِ کارتزدًؾاى تِ ػٌَاى
ٍاقؼیر افشٍدُ هیزَاًیذ خْؼ رٍ تِ خلَ هحغَب ؽَد.
تازیّایکاهپیَتری :
صعٌت 
ٍاقؼیر هداسی تاسی ّای کاهدیَززی در کٌار زؼاهلی تَدًؾاى تِ اًذاسُ کافی خالة ٍ خذاب تَد .حاال ػٌاصز تاسی را در زؼاهل تا دًیای ٍاقؼی زصَر کٌیذ.
هحیظّای ٍاقؼی (فضای داخل یک عاخسواى یا حسی اهاکي ؽْزی) هیزَاًٌذ تا ٍاقؼیر افشٍدُ تِ هحیظ تاسی زثذیل ؽًَذ ٍ ؽوا درًٍؾاى حزکر کٌیذٍ .
یا ػٌاصز تاسی را تِ خای درٍى ًوایؼگز ٬تز رٍی هیشزاى تِ صَرذ عِ تؼذی تثیٌیذ.
صٌعتتثلیغاتًٍشر :
هدلِّا ٬کسابّا ٬رٍسًاهِّا ٍ ...خغسِ کٌٌذُ ٍ یکٌَاخراًذ؟ هحیظّای زثلیغی سیادی کَچکاًذ ٍ اعالػاذ سیادی ًویؽَد تا آىّا هٌسقل کزد؟ دٍعر
داریذ اعالػاذ تیؾسزی هثل ًوًَِ کارّا ٍ ...را تِ کارذ ٍیشیسساى اظافِ کٌیذ؟ تِ کوک ٍاقؼیر افشٍدُ هیزَاًیذ تِ کسابّا ٍ هدالذ ٬فیلن ٍ صذا اضافِ
کٌیذ .اخثار رٍسًاهِّا را تا گشارػّای ٍیذیَیی زکویل کٌیذ ٬کسابّای کَدکاى را سًذُ ٍ خَیا کٌیذ زا ؽخصیر ّای داعساى اس کساب خارج ؽَدًذ ٍ... .
چِعَر کار هیکٌذ؟
سخت افسار :تزای افشٍدى اعالػاذ زؼاهلی تِ هحیظ خیزاهَى ٬اتسذا تِ عخر افشاری احسیاج دارین کِ هَقؼیر ٍ هحیظ را درک کٌذ ٬خزداسػ کٌذ٬
اعالػاذ هٌاعة را دریافر ٍ در ًْایر ٍاقؼیر افشٍدُ را ًوایؼ دّذ.
اهزٍسُ تا فزاگیز ؽذى زلفي ّای ّوزاُ َّؽوٌذ ٍ زثلرّا ٍ در آیٌذُ ًشدیک ٬ػیٌکّای َّؽوٌذ ٬عخر افشار هٌاعة ایي کار را تِ راحسی دراخسیار دارین.
ایيگًَِ دعسگاُّا تِ کوک زدْیشاذ داخلیؾاى اػن اس :ؽسابعٌح ٬هَقؼیریاب هاَّارُای ٬دٍرتیي ٬فؾارعٌح ٬هیکزٍفي ٍ ...اتشارّای ؽٌاعایی هحیظ را
دراخسیارهاى هیگذارًذ ٍ تِ کوک قاتلیر ّای ًزمافشاری زصَیز اعزاف را خزداسػ هیکٌٌذ ٍ در ًوایؾگزّای هٌاعة خَد ٬زصَیز هحیظ  +اعالػاذ
افشٍدُای کِ تِ کوک اهکاًاذ ارزثاعیؾاى اػن اس  ...ٍ: Wifi, 3Gدریافر کزدُاًذً ٬وایؼ هیدٌّذ.
ترچسةیاتصَیرّذفٍ :اقؼیسی کِ دٍرتیي دعسگاُ اس آى زصَیز تزداری هیکٌذ تایذ دارای ًقاط قاتل فْوی تزای ًزم افشار تاؽذ زا تسَاًذ اعالػاذ افشٍدُ
را تا زَخِ تِ هَقؼیر آىّا در خای هٌاعة ًوایؼ تذّذ .تزای رفغ ایي ًیاس چٌذ رٍػ هخسلف ایداد ؽذُ اعر :
- ۱زگ ّای QR
- ۲صفحاذ دارای چاج هؾخص (هثال صفحِ یک هدلِ)
- ۳ززکیة زصَیز  +هَقؼیر خغزافیایی  +هَقؼیر قزارگیزی دعسگاُ (کِ زَعظ خی خی اط ٍ ؽسابعٌح تِ دعر هیآیٌذ)
اپلیکیشيٍاقعیت افسٍدُ ًْ :ایساً تزای ّز هَرد عزاحی ٍاقؼیر افشٍدُ تِ ًزم افشاری ًیاس اعر کِ دٍرتیي ٍ عایز اهکاًاذ گَؽی یا زثلر را تِ کار هی
گیزد ٍ تا ًگاُ کزدى تِ زصَیز ّذف تا ٍاعغِ آى هی زَاى ػالٍُ تز ٍاقؼیر ّای هَخَد ،زصاٍیز ٍاقؼیر افشٍدُ را ًیش هؾاّذُ ًوَد.

