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 های مجازی در طراحی معماری:کارگیری تکنولوژیبه

 (Virtual Realityواقعیت مجازی )

 1 مریم زارعی

 رازیدانشگاه ش ،یهنر و معمار یدانشکده ،یمعمار یمهندس یآموختهدانش
maryam1zarei@gmail.com 

 چکیده

 ملعوا صوت و ر،یصوتبه تبدیل  دهیچیپ یهااست که توسط آن داده انهیانسان و را نیتعامل ب جادیا یبرا یفناور ینوع ی،مجاز تیواقع

از آن به  یریگهبهر ،یمجاز تیواقع یایاز مزا یکی. به او القا شود مجازی طیدر محواقعی حضور  شود تامی حواس شخص کیتحر

 یراحو ط یبصر از لحاظ توانیم ب،یترت نیبنا قبل از ساخت است. بد یسازهیشب یبرا ،یهنر معمار یدر حوزه دیابزار جد کیعنوان 

اضر، ر پژوهش حد مود.ن یریجلوگ یطراح نیدر ح یاحتمال ینموده و از خطاها یپروژه را بررس یتناسب به کار رفته در طراح ،یهنر

ا بده است. داخته شی مانند فناوری واقعیت مجازی پرکارآمدهای جدید و ی معماری با تکنولوژیسازی طراحبه بیان اهمیت همگام

تر مورد بحث و کم ، کهیهم چون معمار ییهانهیآن در زم یو کاربردها هاتیشناخت قابل ران،یدر ا یفناور نیتوجه به نوظهور بودن ا

ر آن ده از استفاد ینحوه ی ومجاز تیواقع یفناوراطالعات مورد استفاده به منظور شناخت  است. یقرار گرفته است، ضرور یبررس

و  هاتیقابل شناخت .ستو نیز تجزیه و تحلیل منابع خارجی مرتبط، گردآوری شده ا یامطالعات کتابخانه طراحی معماری، از طریق

ورد و آبه وجود  یو طراح یر معمارد یانقالب اندتومی ،یتکنولوژ نیا یگسترده یریکارگو به دنبال آن به زی،مجا قعیتوا یهادبررکا

آن در  یو کمبودها هالیپتانس ییاتوسط معماران، تنها راه شناس یفناور نیدهد. استفاده از ا شگستران یراز آن را در ا دهستفاا یمنهدا

امر،  نیاست و ا یضرور یتکنولوژ نیمعماران در بهبود و تکامل ا یمداخله ن،یاست. بنابرا یداخل یطراح ژهیو به و یمعمار یحوزه

 حاصل خواهد شد. یمهندس یگسترده در جامعه وربه ط یمجاز تیواقع یتنها با شناساندن و معرف

 

 

 .یمجاز تی، واقعVirtual Reality ،یطراح ،یمعمار :های کلیدیواژه

                                                           
 نويسنده مسئول- 1
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 مقدمه -1

روزافرزون در  شررفتیدر عصر حاضر، در سرتاسر جهان شاهد پ

 راسررتا، نی. در همررمیهسررت یعلررم و تکنولرروژ یهاشرراخه یتمررام

 افترهیگسرترش  یبره حرد یمجراز یهایفناور یتوسعه یدامنه

شرده  یرواقعریو غ یواقعر یایاست که موجب محو شدن مرز دن

در  صصانمتخ یتازه به رو یاچهیدر ها،شرفتیپ گونهنیاست. ا

هنرر، صرنعت و  ،یپزشرک ،یچرون مهندسر یگوناگون یهانهیزم

 و تیرفیک ،ییکرارا شیموجب افرزا تواندیکه م دیگشایم رهیغ

 ینروع یجرازم تیرها شرود. واقعشراخه نیاز ا کیدقت در هر 

 ط آناست کره توسر انهیانسان و را نیتعامل ب جادیا یبرا یفناور

حرواس  کیرتحر مرلصروت و عوا ر،یبه تصرو دهیچیپ یهاداده

جلروه دادن  یو واقع دیجد طیحضور در مح یالقا یشخص برا

همرران  یمجرراز تیررگفررت واقع ترروانی. مشررودیم لیآن تبررد

رده و کر دایرتعامرل پ تیرتفاوت کره قابل نیاست؛ با ا یسازهیشب

. باشرد تعامل داشرته طیبا اجسام و افراد درون مح تواندیکاربر م

 کیرن از آن به عنوا یریگبهره ،یمجاز تیواقع یایاز مزا یکی

 یسرازهیشب یبررا ،یصنعت و هنر معمار یدر حوزه دیابزار جد

و  یاز لحاظ بصرر توانیم ب،یترت نیبنا قبل از ساخت است. بد

 یپرروژه را بررسر یتناسب به کار رفته در طراحر ،یهنر یطراح

 نمود. یریجلوگ یطراح نیدر ح یاحتمال ینموده و از خطاها

نقرش  توانردیم ،یمجراز یفناور کیبه عنوان  ،یمجاز تیواقع

و  یمعمررار یمهندسرر ژهیرربرره و ،یمهندسرر یدر حرروزه یدیررکل

رو، الزم اسررت  نیرکنرد. از ا فررایمربرو  بره آن، ا یهارشراخهیز

 یریکارگبه منظور شناخت و به یاگسترده قاتیمطالعات و تحق

 نیردور، ا اننه چند یندهیتا در آ ردیصورت پذ یمجاز تیواقع

از گذشته به خردمت طراحران و معمراران  شیارزشمند ب یفناور

 دهیهدف، به انجام رس نیهم ی. پژوهش حاضر، در راستادیدرآ

در  دیرجد یهرایکاربرد تکنولوژ ینحوه یاز بررس شیاست. پ

 کیرربرره عنرروان  یمجرراز تیرواقع یبرره معرفرر ،یمعمررار یطراحر

 .میپردازیم یتعامل یفناور

 Virtual Reality ای یمجاز تیواقع -2

)به اختصار  Virtual Realityیا ی واقعیت مجازی ریشه

VR ،)هنگامی که  ؛گرددباز میمیالدی  1860 یبه دهه

واقعیت  درجه شروع به پیدایش کردند. 360 هایعکس

 لیجیتاد ینیاد به سرگرمیبار به عنوان ابزار نخستین  مجازی

 بررکا رارختیدر ا زیمجا محیطی وری،فنا ینا .شتاگذ مقد

را  چهآن ،هاقعیتوا زیساشبیه طریقاز  ندابتو تا هددمی ارقر

 ایبر زمال یطاشر یا هدد منجاا نداتونمی قعیوایط رمحدر 

 در .هدد منجاا زیمجا یطرمح نریدر ا ،اردندآن را  منجاا

 محیط ارب ردبرخودر  نسانیا ربتجا تمام ،زیمجا یفضا

 که_ وریفنا ینا ،جهت همین به ؛ستا زیساشبیه قابل

 یفضاو  محیطدر  تطالعاا وریفنا پیشرفتو  توسعه نهایت

 Virtualیا زیمجا قعیتوا _ستا نشدا بر مبتنی یدربع سه

Reality (.1393گذاری شده است )فاریابی و جوانمرد نام  

است که به کاربر امکان  نینو یفناور کی یمجاز تیواقع

تعامل داشته  یاانهیرا یسازهیشب طیمح کیتا با  دهدیم

 یزاتیتجه یدارا ،یمجاز تیواقع یهاطیمح ترشیباشد. ب

هستند؛ اما گروه  انهیانسان با را یریتعامل تصو یتنها برا

با  ملتعا یبرا یلمس ای یصوت ییحسگرها یدارا زین یگرید

وجود دارد که  یمجاز تیاز واقع یگریکاربر هستند. نوع د

و در واقع  شودیم جادیدرجه ا 360 یپانوراما ریتوسط تصاو

 شیبه نما گرانید یاز آنچه موجود است را برا یتیواقع

امکان را  نیا توانیم یمجاز تیواقع ی. با فناورگذاردیم

 یشما به خوب مکانفراهم کرد تا افراد بتوانند از امکانات و 

 طیکه از آن به عنوان مح یمجاز تیکنند. واقع دنید

 طیمح کی شود،یم ادیجانبه هم همه یاچندرسانه
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 یکیزیحضور ف تواندیکه م باشدیم یوتریکامپ یسازهیشب

 یمجاز یایدن کی ای یواقع یایدن کیمحل و در  کیرا در 

در درجه  یمجاز تیواقع یهاطیکند. اغلب مح یسازهیشب

 کی قیاز طر ایکه  باشندیم یدارید یهااول، تجربه

 ینیبدستگاه برجسته قیاز طر ای وتریکامپ یصفحه

(Stereoscopy)سازهاهیاز شب ی. برخباشندیم تی، قابل رو 

. باشندیصدا هم م دیمانند تول یگرید یاطالعات حس یدارا

 ملکه شا یلمس یفناور یهادستگاه تر،شرفتهیدر موارد پ

 عیبازخورد در صنا یروهایهستند، به عنوان ن یاطالعات لمس

 ی. فناورروندیبه کار م یو نظام یسازیو باز یپزشک

 هااست؛ هدست یگوناگون یابزارها یدارا یمجاز تیواقع

 ها را فراهمو صحنه ریتصاو یامکان مشاهده

 یبازخورد لمس تیقابل یدارا یدست ی.کنترلرهاکنندیم

 یایتا با اش کنندیکاربر فراهم م ین امکان را برایهستند و ا

کنترلرها،  گرید ییتعامل داشته باشد. توانا یمجاز یایدن

باز و بسته شدن دست است که امکان در دست  صیتشخ

را فراهم  یمجاز تیواقع یایدر دن اءیرها کردن اش ایگرفتن 

 تیقابل ،یمجاز تیهوشمند واقع یها. دستکشکندیم

چون هم یبازخورد لمس جادیدست و ا کاتحر یابیرد

ابزارها  نیاز ا یانمونه ر،یلرزش و گرما را دارند. در ز

 .1داده شده است، شکل  شینما

 

 
مربوط به  یهااز ابزارها و دستگاه یانمونه (.1)شکل 

، virtualrealitypop.comمنبع:  ،یمجاز تیواقع

5/7/1396. 

 

 Virtual) یزمجا محیط یهامولفه ترینمهماز  یکی

Environment)یبصر طی، مح (Visual Environment)  

 یک ه،یژو ییروتصا یا هاگرشینما طریقاز  که ستآن ا

 نمایش انبررکا چشم مقابلرا در  قعیوا یبصر یتجربه

 بلکه ؛نیست دهسادستگاه  یک گر،شینما ینا ماا. هددمی

 بیارد انعنو بهاست که  ییگرهاحس به مجهز یگرشینما

و  بررکا موقعیت یرهبارا در طالعاتیو ا کنندیم عمل

 ینا به. کنندیم لساار کامپیوتر بهاو  هنگا جهت چنینهم

 ارقر یبعد سه محیط یکدر  کندمی سحساا بررکا ،ترتیب

 ترقعیوا محیطی هربرا  زیمجا محیط ،یژگیو یندارد. ا

 یهشنوند نداتومی بررکا زیمجا محیطدر . کندمی تبدیل

 تغییر. دشومی منتقلاو  به گوشی طریقاز  که باشد هاییاصد

 بین صوتی اجموا تقسیم ینرهمچنو  هااصد تشد

او  هرب د،گیرمی ارقر بررکا شگودر دو  که هاییگوشی

 سحساا یرا به خوب هااصد جهت ندابتو تا کندمی کمک

 هیچ یبصرو  سمعی نظر زا زیمجا قعیتوا ینابنابر. کند

 ،المسه حس زی،مجا قعیتوا یمولفه یگر. داردند نقصی

است و در  زیمجا یهامحیطدر  هایییتودمحد یدارا

 ندرو ،المسه حس زیساشبیه یمینهدر ز پیشرفت جه،ینت

از  دهستفاا زی،مجا ینیادر د لبتها. ستا شتهدا یکندتر

 ایبر حرکتی یهابیارد ینرهمچنو  صخا یهاستکشد

 حرکت به با ندابتو که کندمی دیجارا ا نمکاا ینا بررکا

ها را آن ثرا ش،یدد انمیددر  دموجو مجساو ا شیادرآوردن ا

 ،یمجاز تیمشاهده کند. واقع شدهیسازشبیه محیطدر 

را در  نمکاا ینا ،قعیوا یهامحیط زیساشبیه برعالوه 

و  هانقش ررا د دشخو ندابتو که هددمی ارقر بررکا رختیاا

 شکل بهرا  دخو نداتومی لمثا ایبر ؛ببیند مختلفی یهاشکل

 زیمجا قعیتوا. کندمی وازپر نسمادر آ که ببیند اینهواپر

 سه یکامپیوتر فیکاگربه کمک  که ستا ژیتکنولو ینوع

 ننساا تعامل ،پیشرفته جیوخرورودی و  یهاهستگاو د یبعد
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 املرشکند و یرا ممکن م مصنوعی شهوو  کامپیوترو 

 لیو تخ (Interaction) ، تعامل(Immersion) یورغوطه

(Imagination)  از  ی(. برخ1393و جوانمرد،  یابیاست )فار

 یمجاز تیمثال واقع یبرا ،یمجاز تیاشکال واقع

که بسته به  یواقع یایورکننده، تمام حواس فرد را از دنغوطه

درون  حایوحضور را تل یو تجربه کندیاست، قطع ممکان 

و  ی)فرهنگ سازدیامکان م شده،یوتریاطالعات کامپ یفضا

 .(1384 یتربت

 VRML (Virtual Reality ،یمجاز تیواقع یسازمدل زبان

Modeling Language)  برای  دییاست که استاندارد جد

زبان به عنوان  نی. اباشدیسه بعدی م اءیو اش ایدن فیتوص

سه بعدی مورد  کیگراف شیتکنولوژی برای نما کی

راه قابل دسرترس و راحت  رایقرار گرفته است؛ ز رشیپذ

زبان  کی قتیدر حق  VRML.است یعاملت اییبرای دن

های صفحات سازنده دهدیاست و اجازه م یتعامل ییانمایپو

سه بعدی در وب  اءیوب با آن فضای سه بعدی بسازند و اش

که  دهدیامکان را م نیا یزبان متن یو به عنوان نوع نندیرا بب

و اشکال سه بعدی با تمام  اءیمجازی همراه با اش اییدن

 یو حت شرنیمیان ه،یمنابع نور، مه، سا ها،بافتها و رنگ

دادن به آن با استفاده  یبه منظور ظاهر واقع یهای صوتجلوه

 کی  VRML.شود جادیا یهای ساده به راحتاز دستورالعمل

 دهاییکه با فشردن کل آوردیم دیابَر فضای سه بعدی را پد

جهان سه بعدی به هر سو  نیدر ا توانیم وتریروی کامپ

است که مشخص کند  نیا VRML یفهیوظ نیتر. مهمرفت

مجازی ساخته  اییسه بعدی در دن یصحنه کیچگونه 

زبان  کی  VRMLم،ییبگو ترریتخصص میشود. اگر بخواه

 .(1393و جوانمرد  یابیپردازی قابل توسعه است )فارصحنه

همچون  ،مختلف یهامینهدر ز وزهمرا زی،مجا قعیتوا

 د،یصنعت و تول ،ینظام ،یکیآموزش الکترون ،یپزشک

حال،  نیبا ا. ستا دهکر اپید نیاوافر دبررکا رهیو غ یمهندس

سال است که در  13 تقریبا انیردر ا زیمجا قعیتوا یپیشینه

و در  ستا رنوظهو مینهز یندر ا ،هارکشو یبا برخ سهیمقا

است. با  هشد منجاا جزئیو  کوچک یهارکا تنها ت،مد ینا

 یهانهاسر شگاهینما نچو هاییهنمایشگا برپاییحال،  نیا

را  زیمجا قعیتوا یهادبرکار ستتوانسته ا یحد تا لیجیتاد

و  هاتیشناخت قابل ارببگذارد.  شینما بهعموم  یبرا

از آن  دهستفاا یمنهدا انتومی زی،مجا قعیتوا یهادبررکا

از  یکی(. 1393و جوانمرد  یابیداد )فار شگستر انیررا در ا

 یطراح زی،مجا قعیتاز وا دهستفاا یهامینهز نیتریکاربرد

و  ترقیعم یهایبررس ازمندیکه ن باشدیبناها م یمعمار

 است. ترشیب قاتیتحق

های واقعیت مجازی به همراه ، انواع سیستمدر ادامه

ها آورده شده افزارهای مورد نیاز آنای از سختخالصه

 است.

2-1- Desktop VR ای Window On World 

یای مجازی بر نمایش دن ی ممکن برایترین سامانهساده

بندی روی مانیتور است و جزء واقعیت مجازی ابتدایی رده

ا یشود؛ زیرا این سامانه به غیر از یک ماوس و مانیتور می

 پروژکتور به چیز دیگری نیاز ندارد. همچنین توسط آن

درجه چرخش بر  360توان تصاویر سه بعدی را با امکان می

و  یشجاع ،یمیزندکر) کرد ، مشاهدههای تصویرروی پرده

 .(1380 یصادق

 ((Telepresence دورنما یسامانه -2-2

 یایراسرت کره دن ییگرهراو حس کروفرونیم ن،یشامل دورب

کره اعمرال  یبره طرور فرسرتد؛یم یواقع یایرا به دن یمجاز

توسرط  ست،یکه حضورش در آن ممکن ن یطیکاربر در مح
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 ،یمی)زنرردکرکرررد  شررودیم دیررچررون ربررات تقل یاواسررطه

 (.1380 یو صادق یشجاع

 ورکننااادهی القاکنناااده یاااا  وطهساااامانه -3-2
(Immersive VR) 

مجهرررز بررره  (HMD)گر بصرررری توسرررط دو عررردد نمرررایش

ای های استریوفونیک، حس حضور در محیط به گونهگوشی

شود. این سرامانه از لحراظ اجرزای تر به کاربر القا میملموس

 : الف: دید استریو که دراین موارد است افزاری شاملسخت

نمایش مجزا و یا عینک سه بعردی  یدو صفحه با HMDآن 

بره  با تولید دید مجزا برای هر چشم، دید سه بعدی طبیعی را

دهند که البته این ابرزار چشرم را خسرته کررده و فرد ارائه می

دهرد. ب: صردای ی کانونی عدسی چشرم را تغییرر میفاصله

رسرد از ( کره بره نظرر میSpatializedا فضرایی )سه بعدی یر

ی خاصی در فضا، باالی سر یا طرفین او منشرا گرفتره و نقطه

 شررروندایجررراد می HMDهای متصرررل بررره توسرررط گوشررری

 (.1380 یو صادق یشجاع ،یمی)زندکر

 (Mixed Reality)ط واقعیت مخلو -4-2

های القاکننده و دورنمرا و آل از ترکیب قابلیتسیستمی ایده

های ردیررراب موقعیرررت اسرررت و شرررامل اجرررزاء سیسرررتم

عردی و شرش بهرای سره Joystickافزاری مثل ماوس، سخت

هررایی کرره موقعیررت و حرکررت ها و لباسبعرردی، دسررتکش

کننرد و دارای گرهای ویژه ردیابی میاعضای بدن را با حس

 باشند.نگاه شخص میهای ردیابی سیستم

 (Augmented Reality)ت افزوده سیستم واقعی -5-2

تواند به طور به قدری شفاف است که کاربر می HMDوقتی 

زمان اشیای محیط واقعی خود و اشیای دنیرای مجرازی را هم

های سرازی عملری نقشرهتواند برای پیادهببیند؛ این سیستم می

 های گرافیکی مفید باشد.ساختمانی یا طرح

 یدر طراحاا یمجاااز تیااکاااربرد واقع  -3

 یمعمار

 میانسان مدرن، به طور مسرتق یتمام امور زندگ بایامروزه تقر

هنرهرا  ان،یرم نیاست. در ا هاانهیدر ارتبا  با را میرمستقیو غ

 یانردهیو زا ایرپو یما شاهد ارتبا  دوجانبه ستند؛یاستثنا ن زین

آمردن  دیرکره باعرث پد میهسرت یاانرهیهنرها و علوم را انیم

 نیدر ا ینینو یهاشیو گرا یاانهیرا-یهنر دیجد یهاشاخه

 انرهیشان همانرا راآمدن دیپد یشده است که علت اصل نهیزم

وجرود  زیرن نینرو یهاطرهیح نیرا انه،یاست و بدون وجود را

 .2(، شکل 1378 ینخواهد داشت )معراج

 

 
&  Jackson :ای، منبعایانهر-تعامل هنری (.2)شکل 

Keefe ،2016. 

ترین و گستردهدر این میان، واقعیت مجازی، یکی از 

ها و هاست که خود بسیاری از گرایشترین پدیدهپرقابلیت

. واقعیت گیردای را در برمیرایانه-های جدید هنریشاخه

مجازی در ارتبا  با هنرهای تجسمی، فتوگرافیک و معماری 

ی بسیاری از این هنرها پذیرفته تاثیرات شکلی و زیباشناسانه

مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر و از دیگر سو، منشا تاثیرات 

شده با این هنرها بوده است. برای ارزیابی آثار هنری ساخته

سازی، توان عناصری چون مدلفناوری واقعیت مجازی، می

های بصری و معماری و فضاسازی، نورپردازی، ایجاد بافت

های ی دید کاربر، جلوهسازی، زاویهگذاری، متحرکنقش

مسفری، قابلیت ارتبا  چندجانبه و های اتتصویری، جلوه

هوشمندی، قابلیت تحرک و پویایی کاربر، موسیقی، 

های صوتی، هماهنگی کلی مجموعه صداهای محیطی، جلوه
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 ان مالک نقد در نظر داشت )معراجیو ریتم را به عنو

1378). 

آمد عنوان یک ابزار نوین و کار فناوری واقعیت مجازی به

ت استفاده قرار گیرد و جه مورد تواند توسط معمارانمی

ی واقعیت مجاز .ها  بسیار مفید خواهد بودسازی طرحمجسم

روش فعنوان یکی از بهترین ابزارهای تبلیغاتی در بخش  به

جازی بگیرد. در اصل واقعیت م تواند مورد استفاده قرارمی

دیگر در به معماران و مشتریان جهت ارتبا  بهتر با یک

قوه  واقعیت مجازی .تواند استفاده شودیم، مورد یک پروژه

سم ادراک را هم برای معماران و هم برای مشتریان در تج

ک دهد و همچنین با ایجاد یافزایش می های معماریپروژه

 انشتریمحیط تعاملی و پویا حق انتخاب را برای معماران و م

تواند که می است کند. واقعیت مجازی ثابت کردهایجاد می

ها انسیلپت روز شده و هر عنوان یک ابزار ارزشمند استفاده به

 .(1395)گلزاریان د شو های جدیدی به آن افزودهو قابلیت

ت صور بر روی کاغذ و به های معماری در بدو پیدایشایده

ک د. در اینجاست که فنّاوری به کمنگیربعدی شکل می دو

 ی درکبعدی برا صورت سه تا مدل خود را به معمار آمده

 در نتیجه، و بکشدتر مخاطبان غیرمتخصص، به تصویر بیش

نفعان و کلیه ذی مرتبطشروع به ساخت، طرفین  قبل از

ریان برای مشت .توانند درک درستی از پروژه داشته باشندمی

ها های معماری برای آنگذارانی که خواندن نقشهو سرمایه

های طراح ها وایده یارائه یشیوه مشکل است، بهترین

ز باشد. بسیاری امعماری، استفاده از واقعیت مجازی می

های خود، از ها و طرحسازندگان بر روی نقشه معماران و

 به ،گیرند تا مجبور نباشند بعد از ساختمشتریان امضا می

 :سؤاالت پاسخ دهند قبیل این

  فته؟چیدمان فضایی قرار گر گونه دراین مبلمان اینچرا 

  ؟است یا خیر در برنامه بودهبخش از بنا  نیاآیا 

  چرا این فضا به این صورت در آمده است؟ من آن را

 پسندم.نمی

 یبخرش از اجررا نیردر ا کرردن نرهیهز .گرریها سؤال دده و

 ترنرهیهزتر و کمباصررفه اریبس یطراح یمرحله یعنیپروژه، 

 3، شکل پروژه است یکیزیف یپس از اجرا راتییتغ انجام از

 .(1395 )گلزاریان

 

 
 یمجاز تیواقع یتکنولوژ یریکارگبه (.3)شکل 

فضا، منبع:  یداخل یدر طراح

www.autodesk.com ،15/7/1396. 

تا  دهدیاست که به شما اجازه م یروند یسه بعد یسازهیشب

 یایردر دن دیاز ساخت و تول شیمختلف خود را پ یهاپروژه

کررده و از  یبررسر یو بره شرکل مجراز وتریدر کامپ ،یواقع

. دیرو اصرالح قررار ده لیروتحل هیمختلف مورد تجز یایزوا

 یمتمرا یارزشرمند بررا اریبسر یازیرامت ییبه تنها یژگیو نیا

 ک،یرررطراحررران معمرررار، طراحررران گراف ،یصرررنعت طراحررران

محسوب  یندسپروژه و مه ریگران و هر مدهنرمندان، صنعت

 نرردیفرآ ،یسره بعرد یسرازهیشب گرر،یبره عبرارت د شرود؛یم

ه مرورد نظرر اسرت؛ بر یاز پروژه یوتریکامپ یاساخت نمونه

خرواه پرروژه را جهرت دل اتییو جز اتیکه خصوص ینحو

قررار دهرد  اریردر اخت شینمرا ایرو  مروزشمطالعره، آ دن،ید

سه  یسازهیانواع شب 1ی شماره(. در جدول 1395 انی)گلزار

، شرده اسرت یمعرف یسازهیپروژه از نظر زمان شب کی یبعد

 .1 جدول
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پروژه  کی یسه بعد یسازهیانواع شب(. 1جدول )

 یسازهیاز نظر زمان شب

 
زمان 

 سازیشبیه
 توضیحات

1 
سازی پیش شبیه

 از تولید

ها، پریش از تولیرد و یرا سراخت این دسته مدل

 مثالً بررای بررسری بهترر؛ گردندپروژه تهیه می

 .صنعتی ییک ساختمان و یا قطعه

2 
سازی شبیه

 موازی با پروژه

جهرت بررسری عملکررد و  ،هااین دسرته مردل

؛ گیرنردقررار می اسرتفاده مورد ،کاربرد پروژه

که جهت  ساختمانمثل مدلی دیجیتال از یک 

ایجاد گشرته و  تسلط بهتر بر روی جزییات آن

 .گیرداستفاده قرار می جهت نظارت مورد

3 
سازی پس شبیه

 از پروژه

پس از پایران عمرر پرروژه  ،هااین دسته از مدل

 ( مرروردغیرررهو  )تعطیلرری، تخریررب، انهرردام

 سررازی سررهمثرل مدل ؛گیرنررداسرتفاده قرررار می

ت تخی )بعدی دیجیتالی از بناها و اشیای باستان

 غیره(.جمشید، اهرام مصر و

 .1395 ان،یگلزارمنبع: 

چند و  ک،ی شینما تیقابل یوتریکامپ یهاجا که مدلاز آن

را دارا  یاصل یپروژه یواقع اتییو جز اتیخصوص یتمام ای

مطالعره و  ،یمشاهده، بررس یبرا یخوب اریابزار  بس باشند،یم

مختلرف  یهراپروژه اتیو خصوص هایژگیو لیو تحل هیتجز

و  هندسرانرو دست طراحان، م نیو از هم آورندیرا فراهم م

پروژه که در  اتیآن دسته از خصوص یبررس یرا برا رانیمد

. گذارنرردیهسررتند، برراز م دسررترسرقابلیغ یواقعرر یایرردن

امکران مشراهده و  نیچنهم ،یوتریکامپ یسه بعد یسازمدل

از سراخت در  شیرا پر یمختلرف معمرار یهراپروژه یبررس

 ژهپررو تیراز ماه یقریطراحان قررار داده و تجسرم دق اریاخت

و افزارهررررا نرم ی. امرررروزه، مجموعرررهآورنررردیفرررراهم م

 یقابرررل دسرررترس، بررره خررروب یوتریکرررامپ یافزارهاسرررخت

قررار  اریرمطلروب را در اخت یسه بعرد یسازمدل یهاتیقابل

طراحران قررار  یرو شیرا پر یدیرنظر افرق جد نیداده و از ا

 اند.داده

مثل شکل، رنگ و بافت  ازیاطالعات مورد ن یواقع یایدن در

و  دیرآیحواس پنجگانه بره دسرت م قیاجسام مختلف از طر

 ی. حال اگر دستگاهمیکنیمان را حس ماطراف یجهان واقع

بره  یالیخ طیاز مح یساختگ یوجود داشته باشد که اطالعات

 د،یهسررت طیکرره در آن محرر دیررشررما بدهررد و شررما تصررور کن

از  یکی یمجاز تی. واقعکندیم دایپ قتیحق یمجاز تیواقع

 ،یسره بعرد کیرگراف یو مهم در فنّاور زیانگجانیمباحث ه

 ی. برراباشردیم یمجراز طیمح کی یسازو مدل یسازهیشب

 طیمحر کیرجالب اسرت کره خرود را در  اریبس یهر کاربر

حرکت کند،  یمجاز طیدر آن مح یحس کند و حت یمجاز

 انیرنردارد )گلزار یکریزیوجرود ف طیحکه آن م یدر صورت

1395.) 

 تیرعبا شباهت باال بره اصرل در واق یاتجربه جادیعمل، ا در

 یاز لحررراظ فنررر رایررراسرررت؛ ز یامرررر دشررروار یمجررراز

 یو پهنرا ریدر قدرت پردازش، وضوح تصو ییهاتیمحدود

 تیرحرال، طرفرداران واقع نیرباند ارتباطات وجود دارد. برا ا

ر دبتوانند  یمجاز تیواقع یهایکه فناور دوارندیام ،یمجاز

 تیررتررر شرروند. در واقعقدرتمنرردتر و ثمربخش نطررول زمررا

سراخته شرود،  میرچه در نظرر دارهر آن جادیامکان ا یمجاز

پررروژه قبررل از سرراخت.  یمشرراهده یعنرری نیرروجررود دارد و ا

ه خرود را بر انیمشرتر توانندیو معماران م نیطراحان، مهندس

کره هنروز  ییهراها اجرازه دهنرد در پروژهبرده و به آن ندهیآ

 تیرردر واقع کررهنیقرردم بزننررد. برا توجرره برره ا اند،دهاجررا نشرر

 نیتررریقبررل از سرراخت را در واقع ینمونرره وانترریم یمجرراز

مررورد اسررتفاده  یهرراالیشررکل ممکررن از جهررت ابعرراد و متر

 :موارد استفاده کرد نیاز آن در ا توانیمشاهده نمود، م

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
 

8 

 

 

کره امکران  یبره طرور یساخت پروژه به صورت سه بعد( 1

بره  ،یوتریکرامپ یباز کیحرکت آزادانه در پروژه، همانند 

را در هررر  رامررونیپ طیمحرر ترروانیو م شررودیکرراربر داده م

 دیرو بازد یمشاهده و آن را بررس یمثل حالت واقع یاهیزاو

 نمود.

کامرل  یجهرت معرفر ایرکارآمرد و گو یکاترالوگ یهیته( 2

ر بره حضرور د ازیربردون ن یترشیکه افراد ب یپروژه به نحو

 کنند. دیمحل، بتوانند از مکان مورد نظر بازد

 فرروششیقبل از ساخت جهت فرروش و پ یاخلق نمونه( 3

 بهتر.

 یبررا هراالیابعراد و متر یجهرت بررسر طیحرکت در مح( 4

 .یو رفع مشکالت طراح هانهیگز نیو انتخاب بهتر سهیمقا

 هادهیا یجامع قبل از ساخت جهت بررس یانمونه یارائه( 5

 .یملتعا طیمح جادیقبل از اجرا با امکان ا دیجد یهاو طرح

 دیرررجهرررت تول یمجررراز تیرررواقع یاسرررتفاده از پرررروژه( 6

 .یطوالن یبه رندرها ازیبدون ن یسه بعد یهاشنیمیان

تعامل داشت؛ به عنروان  طیبا مح توانیم یمجاز تیواقع در

از کاغررذ  یمختلفرر یهانمونرره نیمنررو و از برر کیررمثررال، از 

آن را بره  یخواه را انتخراب نمروده و اجررامدل دل ،یوارید

 یهامرردل نیاز برر ایررمشرراهده کرررد و  طیطررور زنررده در محرر

و  دیررا با پارکت مورد نظرر خرود د طیمختلف پارکت، مح

موجرود در  یهراو المان ایاشر تروانیم نیچنکرد. هم سهیمقا

از  یکری. دیخرواه رسردل بیجا کرده و به ترکصحنه را جابه

 نینرق آخرروسراز، روعوامل در رونق بازار ساخت نیترمهم

کره  یو فروش اسرت؛ بره طرور یابیبازار یعنیآن،  یمرحله

 کیررررا مجررراب کررررد ترررا بررره عنررروان  دارانیررربتررروان خر

 ایرافرراد  نیچنرمطمئن به آن نگاه کررده و هم یگذارهیسرما

 کننررد،یم تیرروسرراز فعالساخت نررهیکرره در زم ییهاشرررکت

اقرردام برره  تررر،شیب شیتررر و آسرراکم یهیبتواننررد بررا سرررما

مگرر برا فرروش و  شرودینم سریم نیکه ا ندیوساز نماساخت

 یمجراز تیرکار واقعکمک و راه نیتربهتر. مهم فروششیپ

کره برا  یبه طرور باشد؛یم طهیح نین بازار، در همیبه رونق ا

نرردارد،  یچرره هنرروز وجررود خررارجو سرراخت آن یسررازهیشب

 طیرا در محر دارانیررا به وجود آورد ترا بتروان خر یطیشرا

پروژه  طیقرار داده تا بتوانند در مح شدهیسازهیو شب یمجاز

 (.1395 انی)گلزار 4شکل  ابد،یحضور ب

 

 
 یامکان مشاهده و حضور در مدل مجاز (.4)شکل 

منبع:  ،یمجاز تیبه کمک واقع

www.autodesk.com ،15/7/1396. 

VR یبرررا دیررابررزار مف کیرربرره عنرروان  ،یمجرراز تیررواقع ایرر 

 یایراز مزا یاریشرده اسرت. بسر شرنهادیمعماران و طراحران پ

 نیررا ینرردهیآ یهاشرررفتیتنهررا پررس از پ ،یمجرراز تیررواقع

 یخاصر یهاشرفتیحال، پ نیو در ع شودیحاصل م یفناور

گسترده از  یپس از استفاده تواندیاست، تنها م ازیکه مورد ن

 یچرخرره نیررو اجرررا شررود. ا ییشناسررا ،ین تکنولرروژیررا

(، Assessment) یابیررر، ارز(Use) اسرررتفاده یرشررروندهتکرا

منجرر بره  توانردیم( Useو استفاده )( Redesign) یبازطراح

شرود کره برا  یفنراور نیردر ا یاژهیربهتر و و یابزارها دیتول

 یتررشیو تناسرب ب یمعمراران و طراحران سرازگار یازهاین

 (.Campbell 2003) 5 کلدارند، ش
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 تیواقع یاستفاده و توسعه یچرخه (.5)شکل 

 یمجاز

 یرویرربرره آن ن VRانعطرراف  تیررو قابل ریررنظیب یهرراییتوانا

و  دهرردیم یعملرر یاسررتفاده در کارهررا یبرررا یاالعررادهفوق

 طیحربه م هیشب ییایکاربرها را قادر به تجربه و واکنش در دن

کامل و در  تیکه با احساس امن ییجا سازد؛یاطراف خود م

در  کره را تجربره کننرد ییکارهرا تواننردیخرواه ماوقات دل

هرگررز قررادر برره انجررام آن نخواهنررد بررود  یواقعرر یایرردن

کره بردون  ی(؛ به طور1380 یو صادق یشجاع ،یمی)زندکر

حضور  تواندیم یفضا، و کیفرد در  یکیزیبه حضور ف ازین

 تجربه کند. یاظهدر آن فضا را به شکل قابل مالح

 گیرینتیجه -4

در  ییبره سرزا ریتاث ر،یاخ یکیتکنولوژ یهاشرفتیتوسعه و پ

 ان،یرم نیربشر داشرته اسرت. در ا یابعاد زندگ یهیکل تیفیک

از  یکرریبرره  لیتبررد Virtual Reality ایرر یمجرراز تیررواقع

 یمهندسرر یدر حرروزه ترقیررعم یو بررسرر قیررتحق یهانررهیزم

در  زیمجا قعیتوا ینهیشریشده است. با توجره بره پ یمعمار

 یدر راسررتا جزئیو  کوچک یهارکا تنهاتررا کنررون  ان،یرا

و  هاتیاست. شناخت قابل دهیبه انجام رس یفناور نیتکامل ا

 یریکارگو بررره دنبرررال آن بررره زی،مجا قعیتوا یهادبررکا

و  یدر معمرار یانقالبر انردتومی ،یتکنولروژ نیرا یگسترده

ان یراز آن را در ا دهستفاا یمنهبرره وجررود آورد و دا یطراحرر

توسط معماران، تنها راه  یفناور نیدهد. استفاده از ا شگستر

و به  یمعمار یآن در حوزه یو کمبودها هالیپتانس ییشناسا

معمراران در  یمداخلره ن،یاسرت. بنرابرا یداخل یطراح ژهیو

امر، تنهرا  نیاست و ا یضرور یتکنولوژ نیبهبود و تکامل ا

گسرترده در  وربره طر یمجراز تیرواقع یبا شناساندن و معرف

 حاصل خواهد شد. یمهندس یجامعه

 منابع مورد استفاده -5

 .1380. یصرادق و فاطمه ،یشجاع رنوش، ئاسوف ،یمیزندکر

برق  یمهندس ییکنفرانس دانشجو نیچهارم .یمجاز تیواقع

، برررق کشررور یمهندسرر ییدانشررجو یسررازمان علمرر ،رانیررا

 .دانشگاه تهران

کرراربرد  .1393 .جرروانمردو مهرردی  ،محمدرضررا ،یابیررفار

 نینو یدستاوردها یکیالکترون یمل شیهما .یمجاز تیواقع

برره  ،کرراو نیزمرر یمرکررز پژوهشرر، هیررو پا یدر علرروم مهندسرر

 .رانیا ،یکیصورت الکترون

ر شرناخت و تراثی .1384 .تربتی ، و سرونازاکبرعلیفرهنگی، 

، فرهنگ مدیریت .واقعیت مجازی در ارتباطات نوین انسانی

 .37-60: ی نهمسال سوم، شماره

ی نامرهپایان. واقعیت مجازی و هنرر .1378. لیرضامعراجی، ع

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 تیررواقع یسررازادهیو پ یطراحرر. 1395 حسررن.گلزاریرران، م

 یسرازهی: شبیمرورد یمطالعره ؛یاسرالم یدر معمار یمجاز

، جهرران اسررالم یمجرراز یهادانشررگاه یسرراختمان شرربکه

 .رشد، دانشگاه پیام نوری کارشناسی انامهپایان
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 چکیده انگلیسی -6

Virtual Reality (VR) is a kind of technology for interacting 

between human and computer, by which complex data 

transforms into images, sounds, and factors that stimulate the 

senses of a person to provoke real presence in the Virtual 

Environment. One of the benefits of Virtual Reality is to use 

it as a new tool in the field of architectural art to simulate the 

pre-construction structure. In this way, visual and artistic 

design can be used to examine the appropriateness of project 

design and to avoid possible errors during design. In the 

present study, the importance of synchronizing architectural 

design with new and efficient technologies such as Virtual 

Reality technology has been highlighted. Due to the 

emergence of this technology in Iran, recognition of its 

capabilities and applications in areas such as architecture, 

which has been discussed less, is necessary. The information 

used to identify Virtual Reality technology and how it is 

used in architectural design is compiled through library 

studies as well as related up-to-date resource analysis. 

Understanding the capabilities and applications of Virtual 

Reality, followed by the widespread use of this technology, 

can revolutionize architecture and design and expand the 

scope of its use in Iran. The use of this technology by 

architects is the only way to identify its potential and 

deficiencies in the field of architecture, and in particular 

interior design. Therefore, the intervention of architects in 

the development of this technology is necessary, and this 

will be achieved only by the introduction of Virtual Reality 

in the Engineering Community. 

Key Words: Architecture, Design, Virtual Reality. 
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