به نام حقیقت
واقعیت مجازی، واقعیت دارد...
واقعیت مجازی بعنوان آخرین و کاملترین رسانه، مورد توجه تمامی اصحاب رسانه قرار گرفته و غالب نمودارهای آینده نگرانه آنرا موج آینده و برخی آخرین موج در دنیای واقعی می دانند زیرا صاحبنظران اعتقاد دارند پس از بلوغ این فناوری در سال 2025 شاهد پیدایش دو دنیای موازی واقعی و مجازی خواهیم بود و چه بسا زندگی مجازی بر زندگی واقعی غلبه یافته و بخش عظیمی از قدرت، ثروت و دانش بشری منحصرا در دنیای مجازی باشد و بس. این همه منوط به کشف و بکارگیری پتانسیل واقعیت مجازی است که هم تجربه پیران را طلب می کند و هم خلاقیت جوانان را. فرصت فراهم آمده را غنیمت دانسته و تلاش داریم با ارائه تصویری واضح و واقعی از واقعیت مجازی، گذشته، حال و آینده، سخت افزارها و نرم افزارها، کاربردها، خطرات و آموزش تولید محتوای واقعیت مجازی، وظیفه خود را به انجام رسانیم.
در روند تکامل عالم، موجودات زنده و غیرزنده در سایه ارتباط با هم بقا یافته اند. موجودات منزوی محکوم به حذف می باشند بنابراین رسانه بعنوان میانجی ارتباط، مختص انسان و موجودات زنده نیست. از انتقال انرژی بواسطه الکترون بین اتم ها گرفته تا انتقال یونها در غشاء رشته های عصبی جهت انتقال اطلاعات و ...، انتقال ژن بعنوان انباره تجربی موجود زنده و انتقال تجربه بین والدین و فرزندان...، انواع هنرهای دستی، آشپزی، بازی، عطرسازی، مجسمه سازی، معماری و...،کتاب، موسیقی، تئاتر، فیلم، تلویزیون و اینک اینترنت، بازیهای رایانه ای و شبکه های اجتماعی و ....
پس از تشکیل ساختار عصبی و شکل گیری مغزهای اولیه، میانبرهای محاسباتی جهت پاسخ سریعتر به متغیرهای محیطی بوجود آمد. این میانبرها اگر چه دارای خطا می باشند ولی برای حیوانات و انسانهای اولیه مفید بودند مثل تعمیم جزء به کل، این همانی دانستن، در هر ساختاری دنبال چهره  آشنا گشتن، قضاوت از روی ظاهر و سیستم کمکی شبانه که ما آنرا خواب نامیده و بخشی از آن را بصورت رویا بیاد می آوریم. خواب با گرفتن یک سوم عمر ما، علاوه بر آرامش جسم، آموزش ذهن است از طریق مواجهه مجازی موجود زنده با شرایطی که تحلیل سریع اطلاعات در لحظه وقوع، امکانپذیر نیست و ما باید با پیش فرض هایی پاسخ محیط را بدهیم مثلا اگر در حال افتادن از ارتفاع بودیم، حیوانی ما را تعقیب میکرد یا پوشش کافی نداشتیم چه کنیم. رویای عزیزان از دست رفته در مکانی بهشتی یا رویای دیدار کسانی که دیدارشان در واقعیت بسیار نادر است، رویای عذاب برای گناهکار و قدرتمندان، رویای پاداش برای نیکان و ضعیفان، رویای تخیل برانگیز و حلال سئوالات و تجسم آرزوها... به بقای گونه و تعادل جامعه بشری یاری میرساند و اینک
واقعیت مجازی، رسانه رویاست
   


