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1000 Cut Journey  
 

 یتطلب تحقیق العدالة العرقیة أن نفهم العنصریة. قد یدعم المرء المعتقدات المتعلقة بالعدالة والمساواة العرقیة ، ولكنه ال یفهم حقیقة طبیعة عدم المساواة
 .العرقیة. في هذه التجربة الواقعیة الغامرة ، ینتحل المشاهد مكان مایكل ، وهو رجل أسود ، یواجه العنصریة كطفل صغیر ومراهق وشاب

 
Courtney D. Cogburn  

Columbia University 
 

 كورتني د
 جامعة كولومبیا

 
Jeremy Bailenson  

Elise Ogle  
Tobin Asher  

Stanford University 
 

 جیریمي بیلینسون
 إلیز أوجل
 توبین آشر

 جامعة ستانفورد
 

Teff Nichols  
The Jewish Board Child Development Center 

 
 تیف نیكولز

 مركز تنمیة الطفل الیهودي
 
 
 

Aeronaut  
 

 آیرونوت" هي واحدة من أولى التجارب الموسیقیة التي تعرض هولوجرام ثالثي األبعاد تم إنشاؤه باستخدام تقنیة مایكروسوفت للواقع المختلط. تم"
 استخدام هذه التقنیة اللتقاط أداء بیلي كورغان في الفیدیو الحجمي. في هذه التجربة ، یمكن للمستخدمین التواصل مع الفنان والتفاعل مع العالم من

 .حولهم
 

Bryan Collinsworth,  Karen Singer, Yan Xuan Justin Ou Yang, Tomonari Michigami, David Shiyang Liu, 
Rob Ruffler  

 برایان كولینزوورث، كارین سینغر، یان شوان جاستن أو یانغ ، توموناري میشیغامي، دیفید شییانغ لیو، روب روفلر
Viacom 



 
Julie Huynh, Ken Waagner, Dave Meeker, Geoff Cubitt 

Isobar 
 جولي هیونه ، كین فاغنر ، دیف میكر، جیف كوبیت

 ایزوبار
 

Danny Bittman  
Viacom 
 داني بیتمان

 فیاكوم
 
 

AnimVR  
 

 أنیم في آر" یتیح للمستخدمین تحریك ودمج ومشاركة المواد المتحركة في الواقع االفتراضي ، مما یحدث ثورة في إنتاج المحتوى ثالثي األبعاد"
 التقلیدي. في "أنیم في آر" نستفید من إمكانیات الواقع االفتراضي لتعزیز مراحل انشاء الرسومیات المتحركة من خالل تحویل سیر العمل في الرسوم

 .المتحركة التقلیدیة إلى الواقع االفتراضي، وكذلك من خالل استكشاف طرق جدیدة لروایة القصص
 
 

Dario Seyb, Milan Grajetzki  
 داریو سیب ، میالن جراجیتزكي

NVRMIND IVS 
 

Grace Chin, Sasha Wilkinson  
University of Massachusetts Lowell 

 غریس تشین ، ساشا ویلكنسون
 جامعة ماساتشوستس لویل

 
 

Augmented Reality Game with Unique Semi-Transmissive Rendering Method  
 
  
 

 لعبة الواقع المعزز مع طریقة العرض الفریدة شبه التسلسلیة هي عبارة عن مشروع للعبة في الواقع المعزز الذي یقدم أسالیب فریدة غیر واقعیة
 .وإطاریة للعرض تم تطویرها لتعزیز االتساق البصري. بهذه الطریقة، یتم تحقیق مزیج سلس للمحتوى الظاهري والمادي على األجهزة المحمولة

 یمكن لالعب التحرك بحریة وتنفیذ إجراءات مختلفة باستخدام وحدات تحكم السلكیة بمستشعر تشویش للعضالت. هذه اللعبة تتوافق أیضا مع العبین
 .(متعددین (أعمال جاریة

 
  
 

Daiki Taniguchi  
Akatsuki Inc. 
 دایكي تانیجوتشي
 شركة أكاتسوكي

 
 

Augmented Reality Task Guidance for International Space Station Stowage Operations  
 
 

 یعتبر دلیل مهام الواقع المعزز لعملیات التخزین في محطة الفضاء الدولیة والذي ُیطلق علیه اسم "تطبیق المخزن" ، نموذًجا أولًیا لمستقبل إجراء
 عملیات الشحن في الفضاء. وقد تم بناؤه في ناسا مركز جونسون للفضاء ("جي اس سي") وجامعة كولومبیا ، وتم اختباره في مركز جونسون للفضاء

 .("بالحجم الطبیعي لمحطة الفضاء الدولیة ("آي اس اس
 .یعمل "تطبیق المخزن" على توجیه رواد الفضاء بشكل دینامیكي أثناء إكمالهم مهام التخزین والتعبئة وتفریغ البضائع

 



  
 

Hiroshi Furuya  
Columbia University 

 هیروشي فورویا
 جامعة كولومبیا

 
Lui Wang  

NASA 
 لوي وانج

 ناسا
 

Carmine Elvezio  
Steven Feiner  

Columbia University 
 كارمین الفزیو
 ستیفن فاینر

 جامعة كولومبیا
 
 

BroadcastAR  
 

 برودكاست آي آر" هي تجربة للواقع التفاعلي السینمائي بالحجم الكبیر لـ"كسافا فراجوسو". یتمتع المشاهدون بالقدرة على التحكم في حركة"
 الشخصیات داخل تجربتهم ، مما یؤدي إلى تفاعل جماعي نابض بالحیاة. تم تركیب منصة "برودكاست آي آر" على كال النظامین ألجهزة العرض

  .الداخلیة والخارجیة، بدءا من البیع التجزئة إلى المتاحف
 

Xava Fragoso  
INDE R&D 
 كسافا فراجوسو
 اندي آر آند دي

 
 

Chorus  
 

 تقوم "كورس" بتحویل الالعبین إلى محاربات خیالیة في تجربة الواقع اإلفتراضي اإلجتماعي هذه. یستطیع ستة أشخاص أن یتوحدوا معًا لمحاربة
  ."الشر في هذه الرحلة الملحمیة للتمكین ، وكلها منسقة مع أغنیة "كورس" من مجموعة "جاستیس

 
Adam Rogers  

Gentle Manhands 
 آدم روجرز
 جنتل ماناندز

 
 

Collaborative Exploration of Urban Data in Virtual and Augmented Reality  
 

 من التخطیط للطوارئ إلى العقارات ، یمكن للعدید من المجاالت االستفادة من االستكشاف التعاوني للبیئات الحضریة في الواقع االفتراضي والواقع
 المعزز. خلقت "كارمین إلفیزیو" وفریقها تجربة تفاعلیة تسمح لمستخدمین متعددین باستكشاف مجموعات البیانات الحیة في سیاق نموذج على نطاق

  .غامر للبیئة الحضریة التي ترتبط بها
 

Carmine Elvezio, Frank Ling, Jen-Shuo Liu  
Columbia University 

 كارمین إلفزیو ، فرانك لینغ ، جین-شو لیو
 جامعة كولومبیا



 
Barbara Tversky  
Teachers College 

 باربرا تفرسكي
 كلیة المعلمین

 
Steven Feiner  

Columbia University 
 ستیفن فاینر

 جامعة كولومبیا
 
 

Coral Vr  
  

 كورال" هو مستكشف كسوریة تفاعلي. یمكن للحضور االنغماس في قطعة فنیة إجرائیة للتمتع بقوة وجمال الریاضیات المتجسدة في الواقع"
 .االفتراضي. كان في البدایة مشروًعا خاصا في "فرایم ستور" وهو اآلن في إصداره التجریبي العام

 
Johannes Saam  

Framestore 
 یوهانس صام
 فرایمستور

 
 

Cycles  
 

 .سایكلز" (دورات) هو فیلم  قصیر في الواقع االفتراضي یدور حول المعنى الحقیقي لخلق منزل والحیاة التي یحملها داخل جدرانه"
 

Jeff Gipson  
 جیف جیبسون

Disney Animation Studios 
 
 
 

Demonstration of Gaze-Aware Video Streaming Solutions for Mobile VR  
 

یقدم هذا العرض التعقب الذكي للعین من خالل الشبكات ، والمعروفة باسم "سین" ، وهي طریقة جدیدة لتسلیم المحتوى لتحسین تدفق الفیدیو ذي الـ
 360 درجة. تعتمد "سین" على معلومات النظرة من متتبعات االعین المتصلة بالجیل الخامس لشبكة االتصاالت لتوفیر تدفق عالي الجودة ، في الوقت

 ."الفعلي ، فقط على مقربة من نقاط التثبیت. تم تطویر تقنیة "سین" في مشروع مشترك بین "كي تي اتش"، "توبي" و "ایریكسون
 

Pietro Lungaro, Firdose Saeik, Konrad Tollmar  
Royal Institute of Technology - KTH 

KTHالمعهد الملكي للتكنولوجیا -  
 
 

ELI in VR: Embodied Limbic Interaction for Piloting a Virtual Hang-Glider  
 

 .ایلي این في آر" هي شاشة محمولة على الرأس ، شریط تحكم ثابت ، وكرسي حوفي یسمح للمستخدم بقیادة طائرة شراعیة في الواقع االفتراضي"
 

Kenan Bektaş  
University of Zurich and ETH Zurich; ZHAW, Zurich  

 كنان بكتاش
 جامعة زیوریخ و"اي تي اتش" زیوریخ ؛ زاو ، زیوریخ

 
 



Mark Adriaan van Raai  
Limbic Life AG 

 
Tyler Thrash  

University of Zurich and ETH Zurich 
 تایلر تارش

 جامعة زیوریخ و"اي تي اتش" زیوریخ ؛ زاو ، زیوریخ
 

Patrik Künzler  
Limbic Life AG 

 باتریك كونزلر
  "لیمبیك الیف اي جي"

 
Richard Hahnloser  

University of Zurich and ETH Zurich 
 

 جامعة زیوریخ و"اي تي اتش" زیوریخ ؛ زاو ، زیوریخ
 
 

Elastic Time  
  

 الوقت المرن" هو فیلم وثائقي بتقنیة الواقع المختلط عن الزمكان الذي رواه الفلكي "توني ستارك". یتم التقاط جسمك الخاص بك بشكل ثالثي األبعاد"
 ودمجه في الوقت الحقیقي في غرفة تلسكوب. یمكنك ثني المكان والزمان حسب إرادتك ، مما یؤدي إلى إنشاء الثقوب السوداء والفتحات الدودیة

 (والبوابات الزمنیة. هذا الفیلم الوثائقي الحجمي مدعوم من محرك "امفارس" القائم على تقنیة "الفوكسل" (البیكسل ثالثي األبعاد
 
 

Javier Bello Ruiz, Robin Mange  
 خافییر بیلو رویز ، روبن مانج

Imverse SA 
 

Mark Boulos  
 مارك بولس
VCUarts 

 
 
 

Fire Escape: An Interactive Series  
 

 عندما تضرب الساعة الثامنة في بروكلین ، تبدأ الدراما المشوقة في الظهور في الوقت الحقیقي ، حیث یمكنك التفاعل والنظر في الحیاة الخاصة لثمانیة
 مستأجرین محرومین متورطین في جریمة قتل. في "مخرج الطوارئ" یجب على الجماهیر أن تتبنى میولها المتلصصة في هذه السلسلة التفاعلیة الغنیة

 .والفریدة من نوعها - لتكشف عن الحقیقة المثیرة
 

Vassiliki Khonsari, Navid Khonsari, Andres Perez-Duarte, Sam Butin  
 فاسیلیكي كونساري ، نافید كونساري ، أندریس بیریز دوارتي ، سام بوتین

iNK Stories 
 
 
 

IKEA Immerse Interior Designer  
 

 ایكیا ایمرس" متاحة في متاجر ایكیا مختارة في ألمانیا. هذا التطبیق یتیح للمستهلكین إنشاء وتجربة ومشاركة تكویناتهم الخاصة في غرفة المعیشة"
 والمطبخ االفتراضیین. باضافة تقنیة للتجارة اإللكترونیة بشكل مخفي، ومستوى عال من التفاصیل والتفاعل في الوقت الحقیقي ، تمثل تجربة الواقع

 .االفتراضي هذه نقطة اتصال جذابة وقیمة
 



  
 

Tobias Soffner, Florian Gläser  
 توبیاس سوفنر ، فلوریان جالسر

Demodern GmbH 
 
 
 

Multiplayer Augmented Reality: The Future is Social, Presented by Niantic  
  

 تأخذ شركة تطویر البرمجیات "نیانتیك" الواقع المعزز إلى المستوى التالي من خالل تمكین أجهزة متنقلة متعددة لتجربة نفس األشیاء !االفتراضیة في
 الوقت الحقیقي

 شاهد الناس یلعبون كرة الطاولة ضد بعضهم البعض ، حیث توجد الكرة والمضارب في الواقع االفتراضي لجمیع المستخدمین. تجربة الواقع المعزز
 .المشتركة هذه أمر ضروري للحفاظ على تیار الواقع المعزز في المستقبل

 
Si ying Diana Hu  

Niniane Wang  
Niantic, Inc. 
 سي یینغ دیانا هو

 نینان وانج
 نیانتیك

 
 

Queerskins: A Love Story  
 

 في التجربة السینمائیة السینمائیة اللمسیة "كیرسكینز: قصة حب" ، مذكرة وصندوق من المتعلقات توفر لك ولوالدة كاثولیكیة ورعة -تعیش في ریف
 میسوري في عام 1990- فرصة للتعرف على سیباستیان ، االبن المندوب الذي فقدته بسبب اإلیدز. كیف ستختار إعادة بنائه وحیاته؟

 
Illya Szilak  

Fancy Rainbow 
 

Cyril Tsiboulski  
Cloudred 

 
 
 

Sherpa - The Helping Hands of the Himalaya  
 

 في "شیربا" یبدأ أربعة العبون رحلة لمساعدة السیاح لتسلق جبل. خالل المباراة ، یتلقون الدعم من الشیربا الحقیقیین ، وهي واحدة من المجموعات
 العرقیة الرئیسیة التي تعیش في معظم المناطق الجبلیة في نیبال ، الذین یرویون قصصا عن حیاتهم الیومیة. هي رحلة حول استكشاف والتعرف على

 .الثقافة المحلیة، على تركیب زجاجي یجمع بین تكنولوجیا الواقع االفتراضي ورسم الخرائط
 

Dimosthenis Gkantzos  
Christian Greitmann  

Martin Koegel  
 دیموثانیس كانتزوس
 كریستیان جریتمان

 مارتن كوجیل
Filmakademie Baden-Wuerttemberg GmbH 

 
 
 



 
The AI Powered Magic Mirror: Building Immersive AR/VR Experiences with Only Webcams and 

Deep Learning  
 

 تستخدم هذه المرآة السحریة الذكاء االصطناعي لتعلیم كامیرات الویب لقراءة لغة الجسد البشري. تمكن المرآة الناس من الوصول إلى شاشات التلفزیون
 العادیة وإشعاعها في الفضاء السیبراني. من هذه الرقمنة ، یمكن للمستخدمین رؤیة أنفسهم كمجموعة متنوعة من الصور الرمزیة بما في ذلك فنان

 .التقاط الحركة االفتراضي والدجاج الرقمي
 
 

Paul Kruszewski  
Thomas Jan Mahamad  

 بول كروسزویسكي
 توماس جان محمد

wrnch 
 
 
 

VIVO Lifelike Reactive Characters for VR  
  

 الشخصیات هي الروح الحقیقیة ألي قصة. باستخدام تقنیة "فیفو" الخاصة بهم ، یخلق " استیدیوفیوتشر" شخصیات في الواقع االفتراضي، لیست فقط
 قابلة للتصدیق ولكنها سریعة االستجابة ومدهشة. یحول "فیفو" تفاعالت الشخصیات إلى تجارب طبیعیة غامرة بشدة. صممت هذه التقنیة من األلف إلى

 .الیاء لبناء أفالم وألعاب للواقع االفتراضي
 

Joaquin Ruiperez, Gonzalo Ruiperez  
ESTUDIOFUTURE 

 خواكین روبیریز ، غونزالو رویبیریز
 استیدیوفیوتشر

 
 

Voyage  
 

 فویاج" (رحلة) هي تجربة افتراضیة متنقلة متعددة المستخدمین (في الواقع االفتراضي) لـجوجل دایدریم تسمح للطالب بالذهاب في رحالت میدانیة"
 افتراضیة یستكشفون فیها غابات حیویة أحیائیة. تم تصمیم التجربة لیتم تنفیذها في الفصل الدراسي للمدرسة المتوسطة ویسهلها معلم یستخدم الكمبیوتر

 .اللوحي
 
 
 

Sharan Shodhan, Julian Korzeniowsky, Rajeev Mukundan, Na-yeon Kim, Sijia He  
Carnegie Mellon University 

 شاران شودهان ، جولیان كورزینویسكي ، راجیف موكوندان ، نا-یون كیم ، سیجیا هي
 جامعة كارنیجي میلون

 
Mark J.W. Lee  

Charles Sturt University 
 مارك جیه دبلیو لي

 جامعة تشارلز ستورت
 
 
 
 
 
 
 



We AR Sight: An Open Source Augmented Reality Wearable Device to Assist Visually Impaired 
Individuals  

 
 مع تقدم مجال الحوسبة القابلة لالرتداء والواقع المعزز ، شهدنا عددا قلیال جدًا من الحلول غیر المكلفة لتحسین واقع األشخاص ضعیفي البصر.

 "نركار" و"غرجار" عرض "وي آي آر سایت" ، وهو عرض تفاعلي لجهاز قابل لالرتقاء بالواقع مفتوح المصدر یساعد األشخاص المعاقین بصریا
 .من خالل تزویدهم برؤیة ذكیة من خالل ردود الفعل السمعیة

 
Sarang Nerkar, Ambarish Gurjar  

 سارانج نیركار ، امبریش جورجار
Innosapien Technologies Pvt. Ltd., Nerkar Education and Research Trust 

 
 
 

Welcome to Light Fields  
 

 تتیح لنا حقول الضوء تجربة حریة الحركة وانعكاسات واقعیة وشفافة لم یسبق لها مثیل في الواقع االفتراضي. استكشف "بیت المغامرة"، "فسیفساء
 بالط البیت"، و "المركبة الفضائیة". تعرض هذه اللقطات في مجال الضوء القابل للمالحة التكنولوجیا الناشئة التي تستخدمها جوجل لتزوید الجیل

 .التالي من محتوى الواقع االفتراضي
 
 

Ryan S. Overbeck, Daniel Erickson, Daniel Evangelakos, Paul Debevec  
Google Inc. 

 ریان س.أوفربك، دانیال اریكسون، دانیال افانجیالكوس، بول دابافاك
 .شركة جوجل

 
 
 

 حكایات من خاتم الزواج
 

 تقوم شركة "سكوار یونیكس" بإنشاء تشكیل خاص للواقع االفتراضي من أجل روایة قصص المانجا الیابانیة. أول عنوان لهم ، "حكایات من خواتم
 ."الزفاف" تستخدم تقنیة "الیف فیوو" لتقلید الشكل والمظهر من روایة القصص المأخوذة من صور المانجا ، ویسمح للمستخدم "بخطوة داخل القصة

 
 كایى سو

 "شركة "سكوار یونیكس


