Nova infografia dedicada als termes de la realitat
virtual i la realitat augmentada
S’hi recullen una vintena de termes relacionats amb l’equipament i les
tècniques d’aquest àmbit, com ara àudio espacial, holoconferència,
telepresència, ulleres de 3D, etc.

El TERMCAT presenta una nova infografia en què es destaquen alguns dels
termes propis de la realitat virtual i la realitat augmentada. Concretament, s’hi
recullen termes referits a l’equipament i a les tècniques que es fan servir en
aquest àmbit.

La infografia recull una vintena de termes relacionats amb els entorns immersius:
casc de realitat virtual, estímul olfactiu, ulleres de 3D, àudio espacial,
holoconferència, telepresència...
Cada terme ofereix un enllaç a l’entrada corresponent de la Terminologia de la
realitat virtual i la realitat augmentada, amb la definició del concepte i els
equivalents en castellà, anglès i francès. Aquest diccionari ha estat publicat
recentment, fruit de la col·laboració entre el TERMCAT i experts procedents
d'empreses del sector digital i de l'Administració, per mitjà de la Fundació i2CAT i
del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya.
Amb aquest material es vol contribuir a la difusió dels termes catalans més
adequats d’aquest sector que, actualment, viu un desenvolupament molt ràpid i en
què la majoria de les novetats conceptuals arriben vehiculades per l’anglès.
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El TERMCAT ofereix actualment prop d’un centenar de recursos gràfics en
diversos formats, destinats a difondre de manera visualment atractiva els termes
dels sectors més diversos. Infografies interactives, pòsters, vídeos, relats visuals o
targetes reversibles formen part del conjunt de materials que el Centre de
Terminologia ofereix des del seu web.

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Realitat virtual i realitat augmentada:
tècniques i equipament [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia,
2021. 1 infografia.
<https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/realitat-virtual-irealitat-augmentada-equipament-i-tecniques>

El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística adscrit
al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i
promou les actuacions terminològiques en llengua catalana.
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