بهکارگیری تکنولوژیهای مجازی در طراحی معماری:
واقعیت مجازی ()Virtual Reality
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واقعیت مجازی ،نوعی فناوری برای ایجاد تعامل بین انسان و رایانه است که توسط آن دادههای پیچیده تبدیل به تصویر ،صوت و عوامل
تحریک حواس شخص میشود تا حضور واقعی در محیط مجازی به او القا شود .یکی از مزایای واقعیت مجازی ،بهرهگیری از آن به
عنوان یک ابزار جدید در حوزهی هنر معماری ،برای شبیهسازی بنا قبل از ساخت است .بدین ترتیب ،میتوان از لحاظ بصری و طراحی
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هنری ،تناسب به کار رفته در طراحی پروژه را بررسی نموده و از خطاهای احتمالی در حین طراحی جلوگیری نمود .در پژوهش حاضر،
به بیان اهمیت همگامسازی طراحی معماری با تکنولوژیهای جدید و کارآمدی مانند فناوری واقعیت مجازی پرداخته شده است .با
توجه به نوظهور بودن این فناوری در ایران ،شناخت قابلیتها و کاربردهای آن در زمینههایی هم چون معماری ،که کمتر مورد بحث و

c
r

بررسی قرار گرفته است ،ضروری است .اطالعات مورد استفاده به منظور شناخت فناوری واقعیت مجازی و نحوهی استفاده از آن در
طراحی معماری ،از طریق مطالعات کتابخانهای و نیز تجزیه و تحلیل منابع خارجی مرتبط ،گردآوری شده است .شناخت قابلیتها و
کاربردهای واقعیت مجازی ،و به دنبال آن بهکارگیری گستردهی این تکنولوژی ،میتواند انقالبی در معماری و طراحی به وجود آورد و

A

دامنهی استفاده از آن را در ایران گسترش دهد .استفاده از این فناوری توسط معماران ،تنها راه شناسایی پتانسیلها و کمبودهای آن در
حوزهی معماری و به ویژه طراحی داخلی است .بنابراین ،مداخلهی معماران در بهبود و تکامل این تکنولوژی ضروری است و این امر،
تنها با شناساندن و معرفی واقعیت مجازی به طور گسترده در جامعهی مهندسی حاصل خواهد شد.

واژههای کلیدی :معماری ،طراحی ،Virtual Reality ،واقعیت مجازی.

- 1نويسنده مسئول
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طراحری معمرراری ،برره معرفری واقعیرت مجررازی برره عنرروان یرک

 -1مقدمه

فناوری تعاملی میپردازیم.

در عصر حاضر ،در سرتاسر جهان شاهد پیشررفت روزافرزون در
تمررامی شرراخههای علررم و تکنولرروژی هسررتیم .در همرین راسررتا،

 -2واقعیت مجازی یا Virtual Reality

دامنهی توسعهی فناوریهای مجرازی بره حردی گسرترش یافتره

ریشهی واقعیت مجازی یا ( Virtual Realityبه اختصار

است که موجب محو شدن مرز دنیای واقعری و غیرواقعری شرده

 ،)VRبه دههی  1860میالدی باز میگردد؛ هنگامی که

است .اینگونه پیشرفتها ،دریچهای تازه به روی متخصصان در

عکسهای  360درجه شروع به پیدایش کردند .واقعیت

زمینههای گوناگونی چرون مهندسری ،پزشرکی ،هنرر ،صرنعت و

مجازی نخستین بار به عنوان ابزار سرگرمی به دنیای دیجیتال

غیره میگشاید که میتواند موجب افرزایش کرارایی ،کیفیرت و

قدم گذاشت .این فناوری ،محیطی مجازی در اختیرار کاربر

دقت در هر یک از این شراخهها شرود .واقعیرت مجرازی نروعی

قرار میدهد تا بتواند از طریق شبیهسازی واقعیتها ،آنچه را

فناوری برای ایجاد تعامل بین انسان و رایانه است کره توسرط آن

در محریط واقعی نمیتواند انجام دهد یا شرایط الزم برای

دادههای پیچیده به تصرویر ،صروت و عوامرل تحریرک حرواس

انجام آن را ندارد ،در ایرن محریط مجازی انجام دهد .در
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شخص برای القای حضور در محیط جدید و واقعی جلروه دادن
آن تبرردیل میشررود .میترروان گفررت واقعیررت مجررازی همرران
شبیهسازی است؛ با این تفاوت کره قابلیرت تعامرل پیردا کررده و
کاربر میتواند با اجسام و افراد درون محیط تعامل داشرته باشرد.

یکی از مزایای واقعیت مجازی ،بهرهگیری از آن به عنوان یرک
ابزار جدید در حوزهی صنعت و هنر معماری ،بررای شبیهسرازی
بنا قبل از ساخت است .بدین ترتیب ،میتوان از لحاظ بصرری و
طراحی هنری ،تناسب به کار رفته در طراحری پرروژه را بررسری
نموده و از خطاهای احتمالی در حین طراحی جلوگیری نمود.

فضای مجازی ،تمام تجارب انسانی در برخورد برا محیط
قابل شبیهسازی است؛ به همین جهت ،این فناوری _که
نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات در محیط و فضای

iv

سه بعردی مبتنی بر دانش است_ واقعیت مجازی یا

Virtual

 Realityنامگذاری شده است (فاریابی و جوانمرد .)1393
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واقعیت مجازی یک فناوری نوین است که به کاربر امکان
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میدهد تا با یک محیط شبیهسازی رایانهای تعامل داشته
باشد .بیشتر محیطهای واقعیت مجازی ،دارای تجهیزاتی
تنها برای تعامل تصویری انسان با رایانه هستند؛ اما گروه

واقعیت مجازی ،به عنوان یک فناوری مجرازی ،میتوانرد نقرش

دیگری نیز دارای حسگرهایی صوتی یا لمسی برای تعامل با

کلی ردی در حرروزهی مهندس ری ،برره وی رژه مهندس ری معمرراری و

کاربر هستند .نوع دیگری از واقعیت مجازی وجود دارد که

زیرشراخههای مربرو بره آن ،ایفررا کنرد .از ایرن رو ،الزم اسررت

توسط تصاویر پانورامای  360درجه ایجاد میشود و در واقع

مطالعات و تحقیقات گستردهای به منظور شناخت و بهکارگیری

واقعیتی از آنچه موجود است را برای دیگران به نمایش

واقعیت مجازی صورت پذیرد تا در آیندهی نه چندان دور ،ایرن

میگذارد .با فناوری واقعیت مجازی میتوان این امکان را

فناوری ارزشمند بیش از گذشته به خردمت طراحران و معمراران

فراهم کرد تا افراد بتوانند از امکانات و مکان شما به خوبی

درآید .پژوهش حاضر ،در راستای همین هدف ،به انجام رسیده

دیدن کنند .واقعیت مجازی که از آن به عنوان محیط

است .پیش از بررسی نحوهی کاربرد تکنولوژیهرای جدیرد در

چندرسانهای همهجانبه هم یاد میشود ،یک محیط
2

www.SID.ir

شبیهسازی کامپیوتری میباشد که میتواند حضور فیزیکی

یکی از مهمترین مولفههای محیط مجازی

را در یک محل و در یک دنیای واقعی یا یک دنیای مجازی

) ،Environmentمحیط بصری

شبیهسازی کند .اغلب محیطهای واقعیت مجازی در درجه

آن است که از طریق نمایشگرها یا تصاویری ویژه ،یک

اول ،تجربههای دیداری میباشند که یا از طریق یک

تجربهی بصری واقعی را در مقابل چشم کاربران نمایش

صفحهی کامپیوتر یا از طریق دستگاه برجستهبینی

میدهد .اما این نمایشگر ،یک دستگاه ساده نیست؛ بلکه

( ،)Stereoscopyقابل رویت میباشند .برخی از شبیهسازها

نمایشگری مجهز به حسگرهایی است که به عنوان ردیاب

دارای اطالعات حسی دیگری مانند تولید صدا هم میباشند.

عمل میکنند و اطالعاتی را دربارهی موقعیت کاربر و

در موارد پیشرفتهتر ،دستگاههای فناوری لمسی که شامل

همچنین جهت نگاه او به کامپیوتر ارسال میکنند .به این

اطالعات لمسی هستند ،به عنوان نیروهای بازخورد در صنایع

ترتیب ،کاربر احساس میکند در یک محیط سه بعدی قرار

پزشکی و بازیسازی و نظامی به کار میروند .فناوری

دارد .این ویژگی ،محیط مجازی را بره محیطی واقعیتر

واقعیت مجازی دارای ابزارهای گوناگونی است؛ هدستها

تبدیل میکند .در محیط مجازی کاربر میتواند شنوندهی

امکان مشاهدهی تصاویر و صحنهها را فراهم

صداهایی باشد که از طریق گوشی به او منتقل میشود .تﻐییر
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میکنند.کنترلرهای دستی دارای قابلیت بازخورد لمسی
هستند و این امکان را برای کاربر فراهم میکنند تا با اشیای
دنیای مجازی تعامل داشته باشد .توانایی دیگر کنترلرها،
تشخیص باز و بسته شدن دست است که امکان در دست
گرفتن یا رها کردن اشیاء در دنیای واقعیت مجازی را فراهم

(Virtual

)(Visual Environment

شدت صداها و همچنرین تقسیم امواج صوتی بین
گوشیهایی که در دو گوش کاربر قرار میگیرد ،بره او
کمک میکند تا بتواند جهت صداها را به خوبی احساس

iv

کند .بنابراین واقعیت مجازی از نظر سمعی و بصری هیﭻ
نقصی ندارد .دیگر مولفهی واقعیت مجازی ،حس المسه،

h
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میکند .دستکشهای هوشمند واقعیت مجازی ،قابلیت

دارای محدودیتهایی در محیطهای مجازی است و در

ردیابی حرکات دست و ایجاد بازخورد لمسی همچون

نتیجه ،پیشرفت در زمینهی شبیهسازی حس المسه ،روند

لرزش و گرما را دارند .در زیر ،نمونهای از این ابزارها

کندتری داشته است .البته در دنیای مجازی ،استفاده از

نمایش داده شده است ،شکل .1

دستکشهای خاص و همچنرین ردیابهای حرکتی برای

r
A

کاربر این امکان را ایجاد میکند که بتواند با به حرکت
درآوردن اشیا و اجسام موجود در میدان دیدش ،اﺛر آنها را
در محیط شبیهسازیشده مشاهده کند .واقعیت مجازی،
عالوه بر شبیهسازی محیطهای واقعی ،این امکان را در
اختیار کاربر قرار میدهد که بتواند خودش را در نقشها و
شکل ( .)1نمونهای از ابزارها و دستگاههای مربوط به

شکلهای مختلفی ببیند؛ برای مﺜال میتواند خود را به شکل

واقعیت مجازی ،منبع،virtualrealitypop.com :

پروانهای ببیند که در آسمان پرواز میکند .واقعیت مجازی

.1396/7/5

نوعی تکنولوژی است که به کمک گرافیک کامپیوتری سه
بعدی و دستگاههای ورودی و خروجی پیشرفته ،تعامل انسان
3
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و کامپیوتر و هوش مصنوعی را ممکن میکند و شرامل

مهندسی و غیره کاربرد فراوانی پیدا کرده است .با این حال،

غوطهوری) ، (Immersionتعامل ) (Interactionو تخیل

پیشینهی واقعیت مجازی در ایران تقریبا  13سال است که در

) (Imaginationاست (فاریابی و جوانمرد .)1393 ،برخی از

مقایسه با برخی کشورها ،در این زمینه نوظهور است و در

اشکال واقعیت مجازی ،برای مﺜال واقعیت مجازی

این مدت ،تنها کارهای کوچک و جزﺋی انجام شده است .با

غوطهورکننده ،تمام حواس فرد را از دنیای واقعی که بسته به

این حال ،برپایی نمایشگاههایی چون نمایشگاه رسانههای

مکان است ،قطع میکند و تجربهی حضور را تلویحا درون

دیجیتال تا حدی توانسته است کاربردهای واقعیت مجازی را

فضای اطالعات کامپیوتریشده ،امکان میسازد (فرهنگی و

برای عموم به نمایش بگذارد .برا شناخت قابلیتها و

تربتی .)1384

کاربردهای واقعیت مجازی ،میتوان دامنهی استفاده از آن
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زبان مدلسازی واقعیت مجازی،

VRML (Virtual Reality

را در ایران گسترش داد (فاریابی و جوانمرد  .)1393یکی از
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) Modeling Languageاست که استاندارد جدیدی برای

کاربردیترین زمینههای استفاده از واقعیت مجازی ،طراحی

توصیف دنیا و اشیاء سه بعدی میباشد .این زبان به عنوان

معماری بناها میباشد که نیازمند بررسیهای عمیقتر و

یک تکنولوژی برای نمایش گرافیک سه بعدی مورد
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تحقیقات بیشتر است.

پذیرش قرار گرفته است؛ زیرا راه قابل دسرترس و راحت
برای دنیای تعاملی است VRML .در حقیقت یک زبان
پویانمایی تعاملی است و اجازه میدهد سازندههای صفحات
وب با آن فضای سه بعدی بسازند و اشیاء سه بعدی در وب
را ببینند و به عنوان نوعی زبان متنی این امکان را میدهد که

در ادامه ،انواع سیستمهای واقعیت مجازی به همراه
خالصهای از سختافزارهای مورد نیاز آنها آورده شده

v
i
h
است.

 Desktop VR -1-2یا Window On World

دنیای مجازی همراه با اشیاء و اشکال سه بعدی با تمام

سادهترین سامانهی ممکن برای نمایش دنیای مجازی بر

رنگها و بافتها ،منابع نور ،مه ،سایه ،انیمیشرن و حتی

روی مانیتور است و جزء واقعیت مجازی ابتدایی ردهبندی

جلوههای صوتی به منظور ظاهر واقعی دادن به آن با استفاده

میشود؛ زیرا این سامانه به غیر از یک ماوس و مانیتور یا

از دستورالعملهای ساده به راحتی ایجاد شود VRML .یک

پروژکتور به چیز دیگری نیاز ندارد .همچنین توسط آن

ابَر فضای سه بعدی را پدید میآورد که با فشردن کلیدهای

میتوان تصاویر سه بعدی را با امکان  360درجه چرخش بر

روی کامپیوتر میتوان در این جهان سه بعدی به هر سو

روی پردههای تصویر ،مشاهده کرد (زندکریمی ،شجاعی و

رفت .مهمترین وظیفهی  VRMLاین است که مشخص کند

صادقی .)1380

چگونه یک صحنهی سه بعدی در دنیای مجازی ساخته
شود .اگر بخواهیم تخصصیترر بگوییم VRML ،یک زبان
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 -2-2سامانهی دورنما ))Telepresence

صحنهپردازی قابل توسعه است (فاریابی و جوانمرد .)1393

شامل دوربین ،میکروفرون و حسگرهرایی اسرت کره دنیرای

واقعیت مجازی ،امروزه در زمینههای مختلف ،همچون

مجازی را به دنیای واقعی میفرسرتد؛ بره طروری کره اعمرال

پزشکی ،آموزش الکترونیکی ،نظامی ،صنعت و تولید،

کاربر در محیطی که حضورش در آن ممکن نیست ،توسرط
4
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واسررطهای چررون ربررات تقلی رد میشررود کرررد (زنرردکریمی،

 -3کاااربرد واقعیاات مجااازی در طراحاای

شجاعی و صادقی .)1380

معماری

 -3-2ساااامانهی القاکنناااده یاااا وطهورکنناااده

امروزه تقریبا تمام امور زندگی انسان مدرن ،به طور مسرتقیم

)(Immersive VR

و غیرمستقیم در ارتبا با رایانهها است .در این میران ،هنرهرا

توسرررط دو عررردد نمرررایشگر بصرررری ( )HMDمجهرررز بررره

نیز استﺜنا نیستند؛ ما شاهد ارتبا دوجانبهی پویرا و زاینردهای

گوشیهای استریوفونیک ،حس حضور در محیط به گونهای

میان هنرها و علوم رایانرهای هسرتیم کره باعرث پدیرد آمردن

ملموستر به کاربر القا میشود .این سرامانه از لحراظ اجرزای

شاخههای جدید هنری-رایانهای و گرایشهای نوینی در این

سختافزاری شامل این موارد است :الف :دید استریو که در

زمینه شده است که علت اصلی پدید آمدنشان همانرا رایانره

آن  HMDبا دو صفحهی نمایش مجزا و یا عینک سه بعردی

است و بدون وجود رایانه ،ایرن حیطرههای نروین نیرز وجرود

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

نخواهد داشت (معراجی  ،)1378شکل .2

D
I

S
f

فرد اراﺋه میدهند که البته این ابرزار چشرم را خسرته کررده و
فاصلهی کانونی عدسی چشرم را تﻐییرر میدهرد .ب :صردای

o
e

سه بعدی یرا فضرایی ( )Spatializedکره بره نظرر میرسرد از
نقطهی خاصی در فضا ،باالی سر یا طرفین او منشرا گرفتره و
توسرررط گوشررریهای متصرررل بررره  HMDایجررراد میشررروند
(زندکریمی ،شجاعی و صادقی .)1380
 -4-2واقعیت مخلوط )(Mixed Reality

v
i
h

شکل ( .)2تعامل هنری-رایانهای ،منبع& Jackson :
.2016 ،Keefe

c
r

در این میان ،واقعیت مجازی ،یکی از گستردهترین و

سیستمی ایدهآل از ترکیب قابلیتهای القاکننده و دورنمرا و

پرقابلیتترین پدیدههاست که خود بسیاری از گرایشها و

سیسرررتمهای ردیررراب موقعیرررت اسرررت و شرررامل اجرررزاء

شاخههای جدید هنری-رایانهای را در برمیگیرد .واقعیت

سختافزاری مﺜل ماوسJoystick ،هرای سره بعردی و شرش

مجازی در ارتبا با هنرهای تجسمی ،فتوگرافیک و معماری

بعرردی ،دسررتکشها و لباسهررایی کرره موقعیررت و حرکررت

تاﺛیرات شکلی و زیباشناسانهی بسیاری از این هنرها پذیرفته

اعضای بدن را با حسگرهای ویژه ردیابی میکننرد و دارای

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

سیستمهای ردیابی نگاه شخص میباشند.

این هنرها بوده است .برای ارزیابی آﺛار هنری ساختهشده با

 -5-2سیستم واقعیت افزوده )(Augmented Reality

A

فناوری واقعیت مجازی ،میتوان عناصری چون مدلسازی،
معماری و فضاسازی ،نورپردازی ،ایجاد بافتهای بصری و

وقتی  HMDبه قدری شفاف است که کاربر میتواند به طور

نقشگذاری ،متحرکسازی ،زاویهی دید کاربر ،جلوههای

همزمان اشیای محیط واقعی خود و اشیای دنیرای مجرازی را

تصویری ،جلوههای اتمسفری ،قابلیت ارتبا

چندجانبه و

ببیند؛ این سیستم میتواند برای پیادهسرازی عملری نقشرههای

هوشمندی ،قابلیت تحرک و پویایی کاربر ،موسیقی،

ساختمانی یا طرحهای گرافیکی مفید باشد.

صداهای محیطی ،جلوههای صوتی ،هماهنگی کلی مجموعه
5
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و ریتم را به عنوان مالک نقد در نظر داشت (معراجی

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

.)1378
فناوری واقعیت مجازی به عنوان یک ابزار نوین و کارآمد

و دهها سؤال دیگرر .هزینره کرردن در ایرن بخرش از اجررای

میتواند توسط معماران مورد استفاده قرار گیرد و جهت

پروژه ،یعنی مرحلهی طراحی بسیار باصررفهتر و کمهزینرهتر

مجسمسازی طرحها بسیار مفید خواهد بود .واقعیت مجازی

از انجام تﻐییرات پس از اجرای فیزیکی پروژه است ،شکل 3

به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تبلیﻐاتی در بخش فروش

(گلزاریان .)1395

میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .در اصل واقعیت مجازی

D
I

به معماران و مشتریان جهت ارتبا

بهتر با یکدیگر در

مورد یک پروژه ،میتواند استفاده شود .واقعیت مجازی قوه

S
f

ادراک را هم برای معماران و هم برای مشتریان در تجسم
پروژههای معماری افزایش میدهد و همچنین با ایجاد یک
محیط تعاملی و پویا حق انتخاب را برای معماران و مشتریان

o
e

شکل ( .)3بهکارگیری تکنولوژی واقعیت مجازی

ایجاد میکند .واقعیت مجازی ﺛابت کرده است که میتواند

در طراحی داخلی فضا ،منبع:
.1396/7/15 ،www.autodesk.com

به عنوان یک ابزار ارزشمند استفاده شده و هر روز پتانسیلها
و قابلیتهای جدیدی به آن افزوده شود (گلزاریان .)1395

ایدههای معماری در بدو پیدایش بر روی کاغذ و به صورت

iv

شبیهسازی سه بعدی روندی است که به شما اجازه میدهد تا

پروژههای مختلف خود را پیش از ساخت و تولید در دنیرای

h
c

دو بعدی شکل میگیرند .در اینجاست که فنّاوری به کمک

واقعی ،در کامپیوتر و بره شرکل مجرازی بررسری کررده و از

معمار آمده تا مدل خود را به صورت سه بعدی برای درک

زوایای مختلف مورد تجزیه وتحلیرل و اصرالح قررار دهیرد.

بیشتر مخاطبان غیرمتخصص ،به تصویر بکشد و در نتیجه،

این ویژگی به تنهایی امتیرازی بسریار ارزشرمند بررای تمرامی

قبل از شروع به ساخت ،طرفین مرتبط و کلیه ذینفعان

طراحررران صرررنعتی ،طراحررران معمرررار ،طراحررران گرافیرررک،

میتوانند درک درستی از پروژه داشته باشند .برای مشتریان

هنرمندان ،صنعتگران و هر مدیر پروژه و مهندسی محسوب

و سرمایهگذارانی که خواندن نقشههای معماری برای آنها

میشرود؛ بره عبرارت دیگرر ،شبیهسرازی سره بعردی ،فرآینررد

مشکل است ،بهترین شیوهی اراﺋهی ایدهها و طراحهای

ساخت نمونهای کامپیوتری از پروژهی مرورد نظرر اسرت؛ بره

معماری ،استفاده از واقعیت مجازی میباشد .بسیاری از

نحوی که خصوصیات و جزییات دلخرواه پرروژه را جهرت

معماران و سازندگان بر روی نقشهها و طرحهای خود ،از

دیدن ،مطالعره ،آمروزش و یرا نمرایش در اختیرار قررار دهرد

مشتریان امضا میگیرند تا مجبور نباشند بعد از ساخت ،به

(گلزاریان  .)1395در جدول شمارهی  1انواع شبیهسازی سه

این قبیل سؤاالت پاسخ دهند:

بعدی یک پروژه از نظر زمان شبیهسازی معرفی شرده اسرت،

 چرا این مبلمان اینگونه در چیدمان فضایی قرار گرفته؟

جدول .1

r
A

 آیا این بخش از بنا در برنامه بوده است یا خیر؟
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جدول ( .)1انواع شبیهسازی سه بعدی یک پروژه
از نظر زمان شبیهسازی

داده و از این نظر افرق جدیردی را پریش روی طراحران قررار

زمان

2

شبیهسازی پیش
از تولید

شبیهسازی

در دنیای واقعی اطالعات مورد نیاز مﺜل شکل ،رنگ و بافت

توضیحات

شبیهسازی

1

دادهاند.

این دسته مدلها ،پریش از تولیرد و یرا سراخت

اجسام مختلف از طریق حواس پنجگانه بره دسرت میآیرد و

پروژه تهیه میگردند؛ مﺜالً بررای بررسری بهترر

جهان واقعی اطرافمان را حس میکنیم .حال اگر دستگاهی

یک ساختمان و یا قطعهی صنعتی.

وجود داشته باشد که اطالعاتی ساختگی از محیط خیالی بره

این دسرته مردلها ،جهرت بررسری عملکررد و

شررما بدهررد و شررما تصررور کنیرد کرره در آن محریط هسررتید،

کاربرد پروژه ،مورد اسرتفاده قررار میگیرنرد؛

واقعیت مجازی حقیقت پیدا میکند .واقعیت مجازی یکی از

D
I

موازی با پروژه

مﺜل مدلی دیجیتال از یک ساختمان که جهت

S
f

تسلط بهتر بر روی جزییات آن ایجاد گشرته و

مباحث هیجانانگیز و مهم در فنّاوری گرافیرک سره بعردی،

جهت نظارت مورد استفاده قرار میگیرد.

شبیهسازی و مدلسازی یک محیط مجرازی میباشرد .بررای

3

شبیهسازی پس
از پروژه

این دسته از مدلها ،پس از پایران عمرر پرروژه

هر کاربری بسیار جالب اسرت کره خرود را در یرک محریط

(تعطیلرری ،تخریررب ،انهرردام و غیررره) مررورد

مجازی حس کند و حتی در آن محیط مجازی حرکت کند،

o
e

اسرتفاده قرررار میگیرنررد؛ مﺜرل مدلسررازی سرره
بعدی دیجیتالی از بناها و اشیای باستانی (تخت
جمشید ،اهرام مصر وغیره).

منبع :گلزاریان.1395 ،

از آنجا که مدلهای کامپیوتری قابلیت نمایش یک ،چند و
یا تمامی خصوصیات و جزییات واقعی پروژهی اصلی را دارا
میباشند ،ابزار بسیار خوبی برای مشاهده ،بررسی ،مطالعره و
تجزیه و تحلیل ویژگیها و خصوصیات پروژههرای مختلرف
را فراهم میآورند و از همین رو دست طراحان ،مهندسران و
مدیران را برای بررسی آن دسته از خصوصیات پروژه که در
دنیررای واقعرری غیرقابلدسررترس هسررتند ،برراز میگذارنررد.
مدلسازی سه بعدی کامپیوتری ،همچنین امکران مشراهده و
بررسی پروژههرای مختلرف معمراری را پریش از سراخت در
اختیار طراحان قررار داده و تجسرم دقیقری از ماهیرت پرروژه
فرررراهم میآورنرررد .امرررروزه ،مجموعرررهی نرمافزارهررررا و
سرررختافزارهای کرررامپیوتری قابرررل دسرررترس ،بررره خررروبی
قابلیتهای مدلسازی سه بعردی مطلروب را در اختیرار قررار

در صورتی که آن محیط وجرود فیزیکری نردارد (گلزاریران
.)1395

iv

در عمل ،ایجاد تجربهای با شباهت باال بره اصرل در واقعیرت

مجرررازی امرررر دشرررواری اسرررت؛ زیررررا از لحررراظ فنررری

h
c

محدودیتهایی در قدرت پردازش ،وضوح تصویر و پهنرای
باند ارتباطات وجود دارد .برا ایرن حرال ،طرفرداران واقعیرت

r
A

مجازی ،امیدوارند که فناوریهای واقعیت مجازی بتوانند در
طررول زمرران قدرتمنرردتر و ﺛمربخشتررر شرروند .در واقعیررت
مجازی امکان ایجاد هر آنچه در نظرر داریرم سراخته شرود،
وجررود دارد و ایرن یعنری مشرراهدهی پررروژه قبررل از سرراخت.
طراحان ،مهندسین و معماران میتوانند مشرتریان خرود را بره
آینده برده و به آنها اجرازه دهنرد در پروژههرایی کره هنروز
اجررا نشردهاند ،قرردم بزننررد .برا توجرره برره اینکرره در واقعیرت
مجررازی میتروان نمونررهی قبررل از سرراخت را در واقعیترررین
شررکل ممکررن از جهررت ابعرراد و متریالهررای مررورد اسررتفاده
مشاهده نمود ،میتوان از آن در این موارد استفاده کرد:

7
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 )1ساخت پروژه به صورت سه بعدی بره طروری کره امکران

شرررکتهایی کرره در زمینرره ساختوسرراز فعالی رت میکننررد،

حرکت آزادانه در پروژه ،همانند یک بازی کرامپیوتری ،بره

بتواننررد بررا سرررمایهی کمتررر و آسررایش بیشتررر ،اقرردام برره

کرراربر داده میشررود و میترروان محرریط پیرامررون را در هررر

ساختوساز نمایند که این میسر نمیشرود مگرر برا فرروش و

زاویهای مﺜل حالت واقعی مشاهده و آن را بررسی و بازدیرد

پیشفروش بهتر .مهمترین کمک و راهکار واقعیرت مجرازی

نمود.

به رونق این بازار ،در همین حیطه میباشد؛ به طروری کره برا

 )2تهیهی کاترالوگی کارآمرد و گویرا جهرت معرفری کامرل

شبیهسررازی و سرراخت آنچرره هنرروز وجررود خررارجی نرردارد،

پروژه به نحوی که افراد بیشتری بردون نیراز بره حضرور در

شرایطی را به وجود آورد ترا بتروان خریرداران را در محریط

D
I

محل ،بتوانند از مکان مورد نظر بازدید کنند.

مجازی و شبیهسازیشده قرار داده تا بتوانند در محیط پروژه
حضور بیابد ،شکل ( 4گلزاریان .)1395

S
f

 )3خلق نمونهای قبل از ساخت جهت فرروش و پیشفرروش
بهتر.

 )4حرکت در محیط جهرت بررسری ابعراد و متریالهرا بررای

o
e

مقایسه و انتخاب بهترین گزینهها و رفع مشکالت طراحی.

 )5اراﺋهی نمونهای جامع قبل از ساخت جهت بررسی ایدهها
و طرحهای جدید قبل از اجرا با امکان ایجاد محیط تعاملی.

 )6اسرررتفاده از پرررروژهی واقعیرررت مجرررازی جهرررت تولیرررد
انیمیشنهای سه بعدی بدون نیاز به رندرهای طوالنی.

در واقعیت مجازی میتوان با محیط تعامل داشت؛ به عنروان
مﺜررال ،از ی رک منررو و از ب رین نمونررههای مختلف ری از کاغررذ
دیواری ،مدل دلخواه را انتخراب نمروده و اجررای آن را بره
طررور زنررده در مح ریط مشرراهده کرررد و ی را از ب رین مرردلهای
مختلف پارکت ،محیط را با پارکت مورد نظرر خرود دیرد و
مقایسه کرد .همچنین میتروان اشریا و المانهرای موجرود در
صحنه را جابهجا کرده و به ترکیب دلخرواه رسرید .یکری از
مهمترین عوامل در رونق بازار ساختوسراز ،رونرق آخررین
مرحلهی آن ،یعنی بازاریابی و فروش اسرت؛ بره طروری کره
بتررروان خریرررداران را مجررراب کررررد ترررا بررره عنررروان یرررک
سرمایهگذاری مطمئن به آن نگاه کررده و همچنرین افرراد یرا

v
i
h

شکل ( .)4امکان مشاهده و حضور در مدل مجازی
به کمک واقعیت مجازی ،منبع:

c
r
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 VRیرا واقعیرت مجررازی ،برره عنرروان یرک ابررزار مفیرد برررای

A

معماران و طراحران پیشرنهاد شرده اسرت .بسریاری از مزایرای
واقعی رت مجررازی ،تنهررا پررس از پیشرررفتهای آینرردهی ای رن
فناوری حاصل میشود و در عین حال ،پیشرفتهای خاصری
که مورد نیاز است ،تنها میتواند پس از استفادهی گسترده از
ایررن تکنولرروژی ،شناسررایی و اجرررا شررود .ایررن چرخررهی
تکرارشررروندهی اسرررتفاده ( ،)Useارزیرررابی (،)Assessment
بازطراحی ( )Redesignو استفاده ( )Useمیتوانرد منجرر بره
تولید ابزارهای بهتر و ویرژهای در ایرن فنراوری شرود کره برا
نیازهای معمراران و طراحران سرازگاری و تناسرب بیشترری
دارند ،شکل .)Campbell 2003( 5
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شناسایی پتانسیلها و کمبودهای آن در حوزهی معماری و به
ویژه طراحی داخلی اسرت .بنرابراین ،مداخلرهی معمراران در
بهبود و تکامل این تکنولوژی ضروری است و این امر ،تنهرا
با شناساندن و معرفی واقعیرت مجرازی بره طرور گسرترده در

بازطراحی
Redesign

جامعهی مهندسی حاصل خواهد شد.

شکل ( .)5چرخهی استفاده و توسعهی واقعیت

 -5منابع مورد استفاده

D
I

مجازی

زندکریمی ،فرنوش ،ﺋاسو شجاعی ،و فاطمه صرادقی.1380 .

تواناییهررای بینظی رر و قابلی رت انعطرراف  VRبرره آن نی رروی

واقعیت مجازی .چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

فوقالعررادهای برررای اسررتفاده در کارهررای عمل ری میدهررد و

ای رران ،سررازمان علمرری دانشررجویی مهندسرری برررق کشررور،

کاربرها را قادر به تجربه و واکنش در دنیایی شبیه به محریط

دانشگاه تهران.

S
f

اطراف خود میسازد؛ جایی که با احساس امنیت کامل و در

o
e

اوقات دلخرواه میتواننرد کارهرایی را تجربره کننرد کره در
دنیررای واقعرری هرگررز قررادر برره انجررام آن نخواهنررد بررود
(زندکریمی ،شجاعی و صادقی )1380؛ به طوری کره بردون
نیاز به حضور فیزیکی فرد در یک فضا ،وی میتواند حضور
در آن فضا را به شکل قابل مالحظهای تجربه کند.

 -4نتیجهگیری

فاریررابی ،محمدرضررا ،و مهرردی جرروانمرد .1393 .کرراربرد
واقعیت مجازی .همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین
در علرروم مهندس ری و پایره ،مرکررز پژوهشری زم رین کرراو ،برره

iv

صورت الکترونیکی ،ایران.

فرهنگی ،علیاکبر ،و سروناز تربتی .1384 .شرناخت و تراﺛیر

h
c

واقعیت مجازی در ارتباطات نوین انسانی .فرهنگ مدیریت،

سال سوم ،شمارهی نهم.37-60 :

r
A

توسعه و پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر ،تاﺛیر بره سرزایی در

معراجی ،علیرضا .1378 .واقعیت مجازی و هنرر .پایاننامرهی

کیفیت کلیهی ابعاد زندگی بشر داشرته اسرت .در ایرن میران،

کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

واقعی رت مجررازی ی را  Virtual Realityتبرردیل برره یکرری از
زمینررههای تحقی رق و بررس ری عمیرقتر در حرروزهی مهندس ری
معماری شده است .با توجره بره پیشرینهی واقعیت مجازی در
ایران ،تررا کنررون تنها کارهای کوچک و جزﺋی در راسررتای
تکامل این فناوری به انجام رسیده است .شناخت قابلیتها و
کاربردهای واقعیت مجازی ،و بررره دنبرررال آن برررهکارگیری
گستردهی ایرن تکنولروژی ،میتوانرد انقالبری در معمراری و
طراح ری برره وجررود آورد و دامنهی استفاده از آن را در ایران
گسترش دهد .استفاده از این فناوری توسط معماران ،تنها راه

گلزاریرران ،محسررن .1395 .طراحرری و پیادهسررازی واقعیررت
مجازی در معماری اسرالمی؛ مطالعرهی مروردی :شبیهسرازی
سرراختمان شرربکهی دانشررگاههای مجررازی جهرران اسررالم،
پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور.
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 چکیده انگلیسی-6
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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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