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چکیده
ت که یک ساختمان باید دارا باشد تا به عنوان پایدارمورد نقطه شروع براي این مقاله مشخص کردن چهار شرط الزم  و کافی اس

.منطبق با محیط زیست اطراف و اهمیت فرهنگی , اقتصادي , متناسب براي هدف , قضاوت قرارگیرد 

برعهده دارند تا فعالیت پیچیده انسان در مورد طراحی سـاختمانهاي پایـداررا بـه وجـود     CADسهمی که نسل اخیر ابزارهاي 

بهبود بخشـیدن  بیـنش هـاي    , انسجام فرایند تصمیم گیري , عداً تحت عناوین فوق از گسترش تحقیق براي راه حل ها آورند ب

در ادامه مقاله توسـعه هـایی را در نسـل بعـدي     . درونی و رویت واقعیت نوري می باشند / متمایز کردن مسائل برونی , طراحی 

. تی مجازي می باشد که به طراحان ابتکار عمل دو چندانی را خواهد بخشیدتوصیف می کند که مبتنی بر  واقعیITابزارهاي 

محیط هاي واقعی, طراحی با کمک کامپیوتر , واقعیت مجازي , پایداري:کلیديهايواژه

مقدمه-1
سان تعریف پایداري در محیط ساخته شده در کلی ترین اصطالحات سخت می باشد اما با   واپسنگري تشخیص دادن آن آ

. قرن ها و حتی هزاره ها بوده اند مشاهده نماییم , ما می توانیم آنرا در آن ساختمانها که با ما براي  ده ها . می باشد 

نویسندگان براي اهداف این مقاله  چهار شرایط کافی و ضروري ارائه نموده اند که ممکن است براي بقاي نشانه هاي 

قائلیم و از آن لذت می بریم و ویژگی شکست هاي بیشتر سهم معاصر ما براي محیط که ما اخیراً براي آن ارزش ,پایداري

. زیست ساخته شده می باشد محسوب می شدند 

 مناسب براي اهداف
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اگر ساختمانی مفید .نیازهاي اصلی کاربران ممکن است   به شکل مهمی تغییر نماید, بیشتر از طول زندگی ساختمان 

گستره زندگی اش را تأیید نماید به شکل بالقوه اي قابل تنظیم است یعنی داراي انطباق شکل می بودن خود در طول

.باشد 

 مزایاي اقتصادي
مزایایی که کارفرماي  اصلی و بعدي از استفاده شان از ساختمان به دست آورده اند  می بایست تصدیق کننده سرمایه 

مصرف انرژي , براي حفظ ( با هم با گستره ضروري هزینه هاي تکراري ) رمت سرمایه گذاري در م( گذاري سرمایه مهم 

. بیشتر از طول زندگی باشد ... ) و 

 انطباق با محیط زیست
ساخت و اجراي ساختمانها بیش از نیمی از مصرف کلی انرژي ناحیه را مصرف می کند و , اخیراً در اروپاي شمالی 

, را ایفا می نماید ) یکی از الیه هاي جوي زمین ( از نتایج جوي و آلودگی استراتوسفري بنابراین سهمی بیشتر از نیمی 

. پایداري نشان دهنده توسعه مهمی در این باره می باشد 

 مهم از نظر فرهنگی
و اعتماد موقعیت آنها و کاوشگري, ساختمانها داللت به ارزشهاي زمانی آنها , بیشتر از سایر هنرهاي دستی طراحی شده 

. آنها که راه اندازي و آنها را طراحی می کنند می نمایند 

میزان پایین به شکل مربوطی در گذشته از تغییرات فن آوري ساختمانی و نیاز اجتماعی اجازه به بقاي تکاملی 

آینده در دوره ساختمانها داد که در حال حاضر نشانه هاي ما براي پایداریهستند اما به چه آینده اي ؟ طراحی براي

اقتصادي و تغییر تکنولوژیکی براي ایمن کردن محیط زیست ساخته شده پایدارکه قابل تشخیص , شتابنده اجتماعی 

حداقل در ناحیه شرایط , در مفهوم پایداریبه شکل مرکزي . خواهد بود و به وسیله نسل هاي دنبال کننده قدردانی شود 

, با کنارگذاشتن انرژي داللت به تولید و انتقال مواد براي ساختمان . ي می باشد اقلیمی اروپاي شمالی مورد مصرف انرژ

انرژي صرف شده در حفظ ذخیره ساختمان در سطوح قابل قبول از رفاه حرارتی براي بیش از نیمی از کل بودجه انرژي 

ساختمانهاي جدید می توسط سازمان انرژي انگلستان چنین تخمین زده شده که طراحی بهتر از. محسوب می شود 

درصدي در مصرف انرژي شود و آن دخالت طراحی در ذخیره موجود ساختمانها می 50توانست منجر به یک کاهش 
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درصدي را دربر داشته باشد با هم این نوآوري ها می توانستند کاهش دهنده 25توانست بازدهی کاهش هاي انرژي 

. می باشد annumتریلیون یورو هر 3تا بیش ازصورت حساب انرژي باشند که تنها در انگلستان

ـ طراحی 2
مهارتهاي هنري و دانش جزئیات , طراحی معماري فعالیتی است که براي عملکرد موفق خود نیازمند ترکیبی از درون بینی 

از مردم در این یک فرآیند چرخه اي است که در آن گروه هایی . از یک گستره عریض موضوع هاي عملی و نظریه اي است 

هیچ روش صحیحی از . راستاي هدفی که تا حدي ضعیف تعریف شده در یک سري تقریب هاي متوالی کار می کنند 

طراحی وجود ندارد و هرچند چنین تشخیص داده شده که فرآیند می تواند به دو فاز جداگانه تقسیم شود هیچ توالی 

بودتیم هاي طراحی را در مسیري از رسیدن به راه حل موفقیت آمیز پذیرفته شده از نظر کلی از کار وجود ندارد که ممکن

در حقیقت هیچ راه حلی براي مشکالت طراحی وجود ندارد در حالیکه راه حل هایی براي مشکالت . راهنمایی کند 

ننده حداکثر بهترین امیدواري که  می تواند براي آن وجود داشته باشد نتیجه اي است که تصدیق ک. ریاضیات وجود دارد 

بعالوه طراحی یک فرآیند الگوریتمی نیست که در آن . تعداد محدودیتهایی است که ناحیه نگرانی را محدود می نماید 

نتیجه مطلوب می تواند به وسیله کاربرد دستورالعمل هاي قدم به قدم به دست آید ـ در ابتدا قطعی کردن این جنبه سپس 

کل گرایانه است در هر مرحله اي که تمام بخش هاي مهم آن باید یک مرتبه دستکاري این یک فرآیند سیال . جنبه دیگر 

چشم , در این حس طراحی کمتر شبیه به حل کردن یک پازل منطقی است و بیشتر شبیه به دوچرخه سواري . شوند 

سانی طراحی بد درك به شکل مهم و پیچیده اي فعالیت ان. کسی را بستن در حالیکه تردستی صورت می گیرد می باشد 

شده است و فعالیت مدل سازي ـ تجارت خلق نمایش ذاتی از مفهومی براي ساختمان نهایی که در بینش هاي ذهنی تیم 

طرح با اساس کاغذي طراحی باالرفتن و دیدگاهی با هم به همراه مدلهاي مقیاس دستی فیزیکی حرفه . طراحی وجود دارد 

که تکنولوژي هاي رقمی به روي 1960این امر تنها از دهه . به خدمت گرفته است معماري را در قرن هاي مختلفی   

. کارآمدند تا مکمل توانایی هاي مدل سازي باشند که ذخیره تجاري حرفه براي سالیان زیادي بوده اند 

ـ تصویرگري و مدل سازي 3
شین یک نمونه اولیه فیزیکی با مقیاس کامل براي بیشتر هنرهاي دستی طراحی شده از یک انبردست گرفته تا موتور ما

در مورد اهداف با ارزش سرمایه اي بسیار باال تولید . تولید شده و به شکل پیوسته مقدم بر اجراي تولید اصالح شده است 

به شکل اساسی راهی را که در آن » الگوي نخستین عددي « سال گذشته که مفهوم 30نامناسب می باشد اما تنها در 

, می باشد Bronowskiمدل سازي داراي سابقه جالب و طوالنی براي . تمانها طراحی می شوند تغییر داده است ساخ

مهمترین قدم در پیشرفت بشر خلق نقاشی هاي غار بود نخستین تالش برجسته براي مدل سازي براي افراد جوان اجتماع 
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شخصی می تواند نقطه اي در زمان را تصور کند . می شد یک واقعیت براي آینده همچنان که تجربه بیرونی آنها محسوب

وقتی براي نخستین بار سازنده حرفه اي مفهوم هرم  را از بینش ذهنی خود با ترسیم کردن آن , سال قبل 5000ـ 4000

,سال گذشته و در حقیقت تا امروز طرح ترسیم شده 500جدا کرد در شکل ابتدایی با یک تکه چوب در شن و براي 

پس تعجب کمی وجود دارد که پیدایش مدلهاي رقمی . پیشرفت و دید دیدگاهی ذخایر معماران در تجارت بوده است 

هدف ساختن یک مدل یا نمونه . محرك درجه اي از ارتباط با حرفه معماري بود 1960براساس کامپیوتر در اواخر دهه 

به شکل اساسی مفهوم برآورد توسعه مدلی از رفتار عملی و اولیه رقمی ارزش یابی نتایج متغیر پیشنهادات طراحی است

ورودي هاي سیستم به : مدل ممکن است از یک سیستم درك شود . ویژگی هاي رسمی ساختمان پیشنهاد شده می باشد 

شکل مؤثري در ارتباط با فرضیه هاي طراحی هستند و خروجی هاي سیستم پیش بینی هایی از طرح تحت یک مجموعه 

توسعه مدلهاي برآورد طراحی براساس کامپیوتر به شکل نظام مند در بسیاري از . ز متغیرهاي بافتی می باشند خاص ا

علوم , در هیچ جاي دیگري بیشتر از زمینه هاي معماري . زمینه هاي تالش طراحی به سرعت در حال پیشرفت می باشد 

زن / معمار نگران تصدیق کردن بهترین کاري که مرد در مورد طراحی یک ساختمان. ساختمانی و شهرسازي نمی باشد 

طیف گسترده اي از اهداف بسیار متفاوت و برخی اوقات درگیر کننده ساختمان می بایست   , بتواند انجام دهد می باشد 

از نظر زیبا شناسی مطلوب و از نظر , از نظر محیط زیستی راحت و براي اهدافش کارا , به شکل ساختاري مطمئن 

زن ارائه می دهند بعید است از اینکه صریح باشد همچنان / خالصه اي که مرد . قتصادي قابل به دست آوردن و اجرا باشد ا

شاید به جز براي تحمیل کردن حد نهایی بر روي هزینه ( که سطح قابل قبولی از هر یک از این معیارها داشته باشد 

تحقیقی چندصفتی پیوسته نامحدودي می گردد که در طول آن مسیرهاي سپس معمار درگیر با فرآیند ) سرمایه اي باشد 

فلسفه اي . تحقیقی و نتیجه نهایی وابسته به محاسبه گسترده اي از قضاوت هاي ارزش ذهنی وي به شکل صریح می باشد 

غیر شکلی وجود دارد یکی از مشکالت ساده  به منظور ساختن آن به صورت CADکه تحت مدلهاي برآوردي نسل حاضر 

و عاري از ارزش هاي درونی قضاوتی نمی باشد برخالف آن یکی از مشکالت قابل تشخیص و پیچیده می باشد حقیقتی که 

می باشد و در ارائه اساس اطالعات غنی و به شکل ممکنی در مورد عملکرد پیش بینی شده )  و چند فردي ( چند صفتی 

صورت ) موجهی ( اي ارزشی به شکل صریحی می تواند به شکل قابل قبول از   راه حل فرضیه اي است که در آن قضاوته

تصویرگري و مدلهاي نرم ( طراح فرضیه طرحی را به وجود می آورد که به شکل درونی به درون کامپیوتر می رود . پذیرد 

دادي از معیارهاي افزاري کامپیوتري طرح عملکردي و فرضیه اي و محاسبات خروجی ها از هزینه و عملکرد بر روي تع

قضاوت ارزشی آنرا تجربه می کند   ) شاید در اتصال با بدنه مشتري ( تیم طراحی : صورت می پذیرد ) محاسبات ( مربوطه 

سپس چنین دیده خواهد شد اگر ) . اصالح ( و در مورد تغییرات مناسب براي فرضیه طراحی تصمیم می گیرد ) بررسی ( 

, سیستم طراحی بتوانند مستقر شوند و به شکل ساخته شده در دسترس باشند تصویرگري و ضریب هاي محاسبه
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فرآیندهاي بررسی و اصالح به شکل پویایی با فعالیت طراحی صورت می پذیرند همچنان که تعیین کننده هاي آن در 

. وتر قرار می دهد این روش کاري صرف باالتري را در راحتی ارتباط با کامپی. پاسخ به الگوي تحقیقی عمل می کنند 

ـ وضعیت اخیر هنر 4
نسل جدید ظاهر شده از مدلهاي براساس کامپیوتر تا کنون داراي , برخالف پیچیدگی هاي فرآیند تصمیم گیري طراحی 

تأثیر . اثري بر روي اینکه چطور طراحی انجام می شود می باشد و از این رو داراي اثر بر روي کیفیت طراحی می باشد 

این حقیقت است که مدلهاي جدید همچنان که مربوط به طرح هاي کاغذي است و پیشرفت سایر شکل هاي ناشی از

صریح هستند تا ضمنی وباالتر از همه اجازه به ارزیابی , قراردادي قابل پیش بینی هستند را توصیفی پویا هستند تا ایستا 

شواهدي در حال رشد است که . هزینه و عملکرد دارد کمابیش مداوم و کنش متقابل اثرهاي طرح توسعه یافته بر روي

. فرایاي ارائه شده به وسیله دستور طراحی کامپیوتري را ارائه می دهد و این مسائل می توانند به شکل زیر خالصه شوند 

ـ گسترش تحقیق براي راه حل ها 4ـ1
دستیابی به برنامه هایی که به شکل پویا پیش بینی کننده هزینه و ویژگی هاي عملکردي طرح انتخابی ارائه شده 

نه تنها در پوشش تحقیقی . برابر افزایش دهد 10است می تواند حیطه تحقیق براي راه حل هاي مناسبی را 

قادرند کیفیت هر کدام از راه حل هاي گسترش یافته بلکه به شکل هدفمندي  هدایت می شود چرا که طراحان 

. آزمایشی را در برابر کیفیت تمام راه حل هاي قبلی مقایسه نمایند 

ـ انسجام بیشتر در تصمیم گیري 4ـ2
قسمت زیادي از وقت طراحی از بین می رود همچنان که پیشنهادات در داخل و بیرون معمار , در یک کار قراردادي 

نوعی ( که قصد دارند چکرز ( و سایر اعضاي متخصص تیم طراحی ) دارد مبدع باشد که قصد ( حرکت می کنند 

اغلب طرحی که در مورد آن معمار وقت صرف می کند و تالش به ) . را انجام دهند ) بازي روي صفحه شطرنج 

امه هاي با دسترسی به تکنیک هاي برآوردي مناسب که در برن. وسیله یک یا چند متخصص دیگر عملی می گردد 

امکان پذیر است تا طرحی را در برابر طیف گسترده معیار از ابتداي فعالیت طراحی چک , کامپیوتري وجود دارند 

براي تمام اعضاي تیم ) تاکنون هنوز یک روش کاري گسترده ( هرچند این مسأله به شکل کلی عملی است  . کرد 

متداولترین مدل طراحی این است که , کند وجود ندارد طراحی که به آن دسترسی داشته باشند و بر روي آن کار
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پس مدلها می توانند نیروي منسجم قوي را در کار تیم طراحی . آنها در یک دفتر طراحی به شکل شراکتی کار کنند 

. ارائه دهند 

: ـ توسعه دادن بینش هاي طراحی 4ـ3
برنامه ها می توانند در یک بافت , حی هاي بهتر جدا از استفاده از برنامه هاي طرحی براي تحقیق در مورد طرا

تحقیقی توسعه یافته براي ارائه بینش هایی در راهی که در آن تصمیم هاي طراحی خاص بر روي هزینه و عملکرد 

به شکل نمونه اي یک کار طراحی در این روش می تواند انتخابی را براي مطالعه . تأثیر می گذارد به کار روند 

تا میزانی که این امر امکان پذیر ( ود انجام دهد سپس تمام متغیر هاي دیگر طراحی را ثابت نگه دارد ساختمان موج

. به شکل نظام مند یک عامل متغیر است در حالیکه هزینه را ثبت می کند ـ عملکرد از برنامه خارج می شود ) باشد 

ا که بینش هاي قوي را به درون ساختار تصمیم در این روش معمار می تواند مجموعه هایی از ارتباطات تصادفی ر

. گیري در مورد طراحی ارائه می دهد مهیا نماید 

ـ تمایز قضاوتهاي برونی و درونی 4ـ4
تمرکزي بر روي توجه CAADاستفاده از تکنیک هاي , برخالف ترس هاي اولیه از بسیاري از اساتید معماري 

همچنان که رویکردهاي قابل محاسبه از طراحی هاي . نی دارد تا کمتر افزایش یافته بر روي قضاوتهاي ارزشی ذه

ارزش ضروري قضاوتها داراي تمرکز بر روي صفحه فعالیت . انتخابی صورت می گیرند که بیشتر صریح هستند 

طراحی هستند و بنابراین خود شدن بیشتر صریح می شوند تأثیر این مسأله این است که آنرا براي طراحان و 

) شهودي ( ري هاي آنها واضح کرد که قضاوتها براساس معیار قابل کمیتی هستند و براساس   مفاهیم درونی مشت

. می باشند 

ـ عین نمایی از رویت 4ـ5
پیچیدگی هاي افزایش یافته از شبیه سازي هاي طرح هاي نموداري کامپیوتري تصاویر واقعی ممکنی را از ساخت 

توسعه دهنده را در یک روش ناممکن تاکنون / مشتري / جود آورده است که کاربر فضاهاي داخلی و خارجی به و

. می تواند مشخص شود CAADهرچند دو محدودیت مهم براي کارآیی نسل حاضر ابزارهاي . درگیر کرده است 
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کار بردند هر عضوي از تیم طراحی در حالیکه ممکن است ویژگی بسته هاي نرم افزاري مشابهی را به:ناهمزمانی 

به شکل جداگانه و ناهمزمان چنین می نمایند در حالیکه با یکدیگر کار می کنند آنها در حقیقت همکاري نمی کنند 

 .

به دنیاي واقعی وجود دارد که ) صفحه کامپیوتر ( حاضر در دنیاي واقعی با پنجره اي CADنرم افزار :جداسازي 

وژي هاي واقعیت مجازي حاکی از آن است که داراي بالقوه گی براي پیدایش تکنول. در فرآیندي خلق می گردد 

. نشان دادن این محدودیت ها می باشد 

CAADـ پیدایش واقعیت مجازي ابزارهاي 5

:به شکل زیر می باشند ]VR]2ویژگی هاي محض از تکنولوؤي هاي 

ه صفحه کامپیوتر به درون خود دنیاي مجازي و شبیه به آسیس توانایی براي گام برداشتن از میان پنجر:غوطه وري 

تعدادي از تکنولوژي هاي مقایسه اي براي خلق احساس غوطه وري و تسهیل جهت . جهت یابی کردن درون آن می باشد 

. یابی وجود دارد 

ي از طریق لمس براي مجاورت یا حساسه هاي زمانی براي کنش متقابل با عوامل دنیا, توانایی :کنش متقابل 

بازکردن یک پنجره , حرکت دادن یک در , نصب کردن یک ترموستات , مجازي به عنوان مثال براي روشن کردن نوري 

. می باشد 

امکان پذیري براي تعدادي از بازدیدکنندگان براي دنیاي مجازي تقسیم اطالعات و درگیري :به اشتراك درآوردن 

حرك عالقه مندي در مفهوم محیط زیست واقعی طراحی از خود محیط وجود این ویژگی ها م. در عملهاي وابسته است 

و در مؤسسات آکادمیکی AECتوسعه هایی از سیستم هاي    الگوي اولیه در تعدادي از شرکت هاي . زیست می باشد 

در بخش معماري و علوم ساختمانی در   دانشگاه ABACUSگروه . وجود دارد Strathclydeشامل دانشگاه 

Strathclyde داراي البراتوار محیط زیست مجازي )VEL ( نفر می دهد که به شکل 14است که اجازه به بیش از

محیط زیست مجازي با استفاده از سیتم سه پروژکتور رویت می . کامل تجربه غوطه وري دنیاهاي مجازي را داشته باشند 

هرکدام . متري را ارائه می دهد 5ستوانه اي شکل با قطر با تفکیک پذیري باال در صفحه ا, 150* 40˚شود که یک تصویر

تصویر پراکنده زمینه دید . از این سه کانال تصویري داراي تناسب لبه براي ارائه نمودن تصویر وسیع بی درزي می باشد 

هاي گرافیکی نمودار. بسیاري از کاربران می باشد و ارائه دهنده حس قانع کننده غوطه وري بصري درون صحنه می باشد 

این مسأله فرآیند مدلهاي طراحی . با دو مجراي گرافیکی به وجود می آیند ONYX IIنمودار سلیکونی پردازنده 12در 

در هر زمان قدمی در  شبیه . با جزئیات در میزانهاي چارچوب باال به منظور ارائه نمودن میزان مطلوب واقع گرایی است 
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روجی مجزا تغییر می کند هر کانال نقطه اي را با نقطه دید مشابهی به اشتراك می گذارد سازي نمودارهاي به سه کانال خ

این نادیده نگرفتن تغییر شکل هندسی در زمینه هاي . همراه است ) زاویه سمت ( که با تعدیل زاویه متفاوتی در آزیموت 

) 1شکل .    ( دید گسترده تفکیک ناپذیري وجود دارد 

آزمایشکاه محیط مجازي- 1شکل 

ABACUS در همکاري با واحد مهندسی زیستی درStrathclyde همچنین یک خط مشی حرك صندلی

فراهم کرده است که نه تنها به  کاربر صندلی چرخدار اجازه می دهد تا دنیاي VELرا براي استفاده در ]3[چرخدار 

ا براي کاربر مهیا می نماید وقتی با سرازیري یا تغییر سطحی مجازي را جهت یابی کند بلکه همچنین پس خور نیرو ر

می تواند به مرکز نمونه سازي اولیه سریع VELداده رقمی مشابهی براي نشان دادن دنیاي مجازي در . مواجه می شود 

) 2شکل ( مجاور منتقل شود و یک مدل مقیاس فیزیکی به شکل خودکار ساخته شود 

CADیزیکی مدلهاي طراخی شده با اطالعات مقیاس ف- 2شکل 
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Jcad-VRتصویر اصلی از سیستم -3شکل

.طرح مجازي می تواند از دیدگاه استفاده کننده از صندلی چرخدار تجربه شود- 4شکل 

.تصاویر ویدئویی ضبط شده که نشان دهنده ي مشارکت وتقسیم مراحل طراحی است- 5شکل 
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ابی هایی به این تسهیالت محرك یک پروژه سه ساله تحقیق و توسعه براي خلق یک سیستم حمایت از تصمیم دستی

JCADکه به عنوان VRطراحی براساس  – VR   ویژگی هاي ضروري سیستم توسعه یافته . ]1[شناخته شده بود

: با استفاده از مدل سه بعدي جاوه به شکل زیر می باشد 

 دنیاي مجازي صورت می پذیرد طراحی در .

 طراحان چندگانه اي به شکل همزمان بر روي طرح تکامل یافته کار می کنند .

 سیستم به شکل کامل و غیر وابسته اي تفکیک پذیر از یک کامپیوتر کیفی ساده تا یک البراتوارVR غوطه ور

. وجود دارد 

JCADسیستم  – VR و تکنولوژي هاي وابستهVRضوع آزمایش هاي محدود در بخش معماري و علوم مو

یک آزمایش بر روي مسائل         غوطه وري و فعالیت درونی در بافت . می باشد Strathclydeساختمانی دانشگاه 

انجمن واقعی مشتریان , طراحی یک باشگاه قایق رانی براي معلول در محل کانال در گالسکوي مرکزي متمرکز شده است 

طراحی تکاملی می توانست از دیدگاه استفاده کننده . ارائه داده است و درگیر با ارزیابی نتایج طراحی بوده است خالصه اي

حساسه هاي . از صندلی چرخدار تجربه شود در درون البراتوار محیط زیست مجازي هم توسط طراح و هم مشتري ها 

ره هاي بازشونده تغییر نور و بخش هاي حرکتی می باشد پنج, لمسی و نزدیک اجازه به شبیه سازي درهاي بازشونده 

. توسط گروه مشتري مورد قضاوت واقع شده تا به شکل استثنایی در رضایت نیازهاي کاربر مناسب باشد ) 4شکل ( نتیجه 

3سطآزمایش دیگري درگیر با طرح جمعی از اطالعات کاله فرنگی در تصویرگري محل واقع شده در مرکز شهر گالسکو تو

تمام ابزارها براي مدل سازي . طراح است که از نظر گرافیکی توزیع شده اند و پله هاي ماشینی مختلفی را نشان می دهند 

ساعته 2بیشتر از یک جلسه طراحی . طراح داللت می کرد 3کاله فرنگی به دنیاي مجازي و همزمانی قابل دسترس به 

اصالح , به وجود آمدند 60ـ70بل بزرگ بود برخی از سناریوهاي طراحی مقیاس   کنش متقا) 5شکل ( زمان برده شد 

هیجان انگیزي و به شکل کلی منحصر به فردي , شرکت کنندگان تقاضاي تجربه . شدند و           مورد قبول واقع شدند 

/ گروه هاي مشتري به وجود آمده بالقوه گی زیادي براي درگیر کردنVRبه شکل واضحی تکنولوژي هاي . را یافتند 

کاربر و به همان اندازه تمام ایفا کنندگان نقش حرفه اي در تیم طراحی در تصمیم گیري هایی در مورد تشکیل یک 

. ساختمان برعهده دارند 

همچنین امکان پذیر است که تصور کرد نرم افزار شبیه سازي مشترکی به طراحان  کارفرماها اجازه می دهد تا مسائل 

افزایشی در میزان فاکتور , سایه اي را درك کنند , از قبیل تأثیر بر روي نور روز براي   ویژگی هاي تغییر پنجره عملکردي 

چنین . عامل حرکت به وسیله روشن کردن ترموستات و کاهش ترافیک صوتی به وسیله لعابکاري مضاعف صورت می گیرد 



International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure

29-30 July 2015, Tabriz , Iran

11

روري و کافی براي پایداریدر ساختمان را که مناسب بودن براي توسعه هایی به شکل مستقیم سه شرایط از چهار شرایط ض

مسأله اهمیت فرهنگی بیشتر مشکل ساز است چرا که . دوستدار محیط زیستی است در بر دارد , مزیت هزینه اي , هدف 

. می توانست چنین بحث شود که ساختمانی که در زمان ماست موردي است که به شکل کلی مجازي باقی می ماند 
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