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Review
This article provides a comprehensive and critical
overview of the literature on virtual reality in
construction projects. Transformation industries have
evolved, and with the advent of new technologies, the
traditional way of doing projects in different phases has
moved away. One of these technologies becomes
accurate technology used more and more in various
stages of the development project cycle, from design to
construction. One of the capabilities of this technology is
that people can view the details of the construction
project virtually before completing it, act as a project
identifier at completion, and have an intimate
understanding of the final product. In the meantime, the
emergence and development of building information
modeling in recent years and the placement of threedimensional models for construction projects help
develop more and more technologies created in virtual
reality. In addition, using cloud and internet spaces for
this information and communication technology has
made way for people and knowledge sharing smoother.
Keywords: Virtual Reality, Construction Projects,
Building Information Modeling.
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چکیده :

این مقاله  ،مروري جامع و نقادانه بر ادبیات موضوع در زمینه کاربرد واقعیت مجازي در پروژههاي ساختوساز دارد .امروزه
صنعت ساخت دچار تحوالت گستردهاي شده است و با ورود تکنولوژيهاي جدید از روشهاي انجام پروژه بهصورت سنتی در
فازهاي مختلف فاصله گرفته است .یکی از این فنّاوريها ،تکنولوژي واقعیت مجاازي مایباشاد کاه روز باه روز کاربردهااي
بیشتري از آن در مراحل مختلف چرخه عمر پروژههاي عمرانی از طراحی تا تحویل نمایان میشود .یکی از قابلیتهاایی کاه
این تکنولوژي فرآهم میکند این است که افراد میتوانند قبل از تکمیل پروژه جزئیات ساخت آن را بهصورت مجازي مشاهده
کنند ،به ارزیابی مشخصههاي پروژه در زمان تکمیل بپردازند و درکی نزدیک به واقعیت از محصول نهاایی داشاته باشاند .در
این میان ظهور و گسترش مدلسازي اطالعات ساختمان در سالهاي اخیر و در دسترس قرارگرفتن مادلهااي ساه بععادي از
پروژههاي عمرانی کمک شایانی به توسعه هرچه بیشتر تکنولوژيهاي مبتنی بر واقعیت مجازي داشته است .عالوه بار ایان
فنّاوري اطالعات و ارتباطات با استفاده از فضاهاي ابري و اینترنتی راه تعامل افراد و به اشتراکگاااري اطالعاات را هماوارتر
ساخته است.
واژگان کلیدی  :واقعیت مجازي ،پروژههاي ساختوساز ،مدلسازي اطالعات ساختمان
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مقدمه :

در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژيهاي یکپارچه چند بععدي بهمنظور تجسم پروژه ،فرآیند جمعآوري اطالعات و ارزیابی
پروژه تا حد بسیاري تسهیل شده است (آوهد و هینگ .)2112 ،1یکی از تکنولوژيهاي موجود  BIM2یا همان مدلسازي
اطالعات ساختمان میباشد BIM .قادر به ایجاد واقعیت مجازي از مدلهاي ساختمانی با اطالعات هماهنگ و قابل اعتماد
در مورد یک پروژه از طراحی ،ساخت و ساز و بهرهبرداري است .این فقط یک مدل مجازي سهبععدي نیست ،بلکه یک مخزن
از اشیاء هوشمند ساختمانی با ویژگیهایی است که میتواند تعامل بین هر یک از اشیاء دیگر ،و دادههاي غیرهندسی در مورد
اشیاء و تسهیالت را براي تصمیمگیري فراهم سازد.
مدل اطالعات ساختمان پتانسیلی براي دستیابی به این اهداف فراهم میآورد BIM .نشاندهنده توسعه و استفاده
مدلهاي چند بععدي ایجاد شده توسط کامپیوترها براي شبیهسازي برنامهریزي ،طراحی ،ساخت و بهرهبرداري از پروژه است و
آن به معماران ،مهندسان و پیمانکاران براي تجسم آنچه که قرار است ساخته شود در محیطی شبیهسازيشده و براي
شناسایی پتانسیلهاي موضوعات طراحی ،ساخت و بهرهبرداري کمک میکند .آن یکپارچگی نقشهاي تمامی ذینفعان در
پروژه و هماهنگی میان آنان را تسریع میکند (جئورج و همکاران.)2112 ،3
در سالهاي اخیر گسترش مفاهیم و تکنولوژي هاي دیجیتال در کشور باعث شده تا افراد درگیر در صنعت ساختوساز با
فنّاوريهاي مختلف از جمله مدلسازي اطال عات ساختمان آشنا شوند .هرچند هنوز راه بسیار زیادي براي درک و استفاده
کامل از این فرآیند و تکنولوژيهاي مرتبط با آن وجود دارد .یکی از مزایاي ملموس مدلسازي اطالعاتساختمان که برخی
کارفرمایان آن را تجربه کردهاند مشاهده مدل سه بععدي طراحی بهوسیله تکنولوژيهاي واقعیت مجازي است .این امر سبب
شده است تا قبل از اجراي طراحی ذینفعان مختلف پروژه درک بهتري از آنچه قرار است ساخته شود ،داشته باشند و در
صورت لزوم تغییرات الزم را به بخش طراحی و ساخت اعالم نمایند (هیرانی و پاتل.)2121 ،
اگرچه هم محیطهاي "واقعی" و هم محیطهاي "مجازي" بهصورت خالص و جدا از هم میتوانند وجود داشته باشند ،اما
نمیتوان درکی جداگانه از هر یک بدون وجود دیگري داشت به همین منظور بهتر است "محیط واقعی" و "محیط مجازي"
را دو قطب مخالف در طیف واقعیت – مجاز 4درنظر گرفت (داوود .)2118 ،براي ارتباط بین محیطهاي واقعی و مجازي
اصطالحات مختلفی به کار برده میشود که هر یک تعاریف خاص خود را دارند .در این بین اولین اصطالحی که در جامعه
آکادمیک به کار برده شد ،واقعیت مجازي 5بود .استویر )1882( 6این اصطالح بهصورت "سیستم داراي فنّاوري خاص شامل
انیمیشنهاي در لحظه که توسط دستکشهاي مجهز به سیم و نمایشگرهاي استریوسکوپی نصب شده بر روي سر کنترل
میشوند ".تعریف کرده است (استویر .)1882 ،البته این اصطالح براي اولین بار در سال  1818توسط جارونالنیر 2مدیرعامل
وقت زبانهاي برنامهنویسی مجازي 1با اشاره به محیط سه بععدي واقعی که توسط عینکهاي نمایش استریو و دستکشهاي
واقعی نمایش داده میشد ابداع گردید (استویر.)1882 ،
1

. Avhad and Hinge
. Building Information Modeling
3
. George et al.
4
.Reality Virtuality Continum
5
. Virtual Reality
6
. Steuer
7
. Jaron Lanier
8
. Virtual Programming Language
2
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در سال  1884میلگرام و کیشینو در مقالهاي تحت عنوان "طبقهبندي اي از واقعیت مخلوط نمایشهاي بصري" واقعیت
مخلوط 1را "یک زیرمجموعه خاص از فنّاوريهاي مربوط به واقعیت مجازي که شامل ادغام دنیاي واقعی و مجازي است"
تعریف میکنند .بهطوريکه هرگونه ترکیبی از محیط واقعی و مجازي در طیف واقعیت – مجاز که بین محیط خالص واقعی
و محیط خالص مجازي قرار بگیرد ،واقعیت مخلوط تلقی میشود .واقعیت مجازي نیز در انتهاي طیف واقعیت – مجاز قرار
میگیرد (میلگرام و کیشینو.)1884 ،2
در سال  1881بنفورد 3نیز بر اساس میزان دسترسی فرد به اشیاي مجازي از محل واقعی خود و همچنین اینکه کدام فضا
بیشتر براساس واقعیت است یا مجاز ،فضاهاي مشترک را در دو بععد جابجایی و مصنوعیت طبقهبندي کرده است .در یک سر
4
بععد جابجایی یکی میزان باقیماندن افراد در محل خود و در طرف دیگر ترک کردن محل و شرکت افراد بهصورت از راه دور
قرار میگیرد .در بععد مصنوعیت میزان مصنوعیت فضا مورد بررسی قرار گرفته و در دو سر آن کامال واقعی بودن و کامال
مصنوعی بودن فضا قرار گرفته است (بنفورد و همکاران.)1881 ،
در ارتباط با محیط مجازي اصطالح "شناوري "5به این صورت تعریف میشود " :شناوري یا شناوري حضور را میتوان
قدرت کسب توجه و تمرکز کاربر قلمداد کرد .شناوري محصول ،چندین مؤلفه ،از جمله سطح تعاملی ،پیچیدگی
تصویرپردازي ،دیدگاه استریوسکوپیک ،گستره توجه و نرخ بهروزرسانی صفحه نمایش است .باید تأکید کرد که هیچ یک از
پارامترها به تنهایی تعیینکننده نیست و سطح شناوري به دست آمده حاصل تعامل پیچیدهاي از چندین مؤلفه است (لی و
همکاران.)2111 ،
سیستمهاي واقعیت مجازي و واقعیت مخلوط از نظر شناوري به سه دسته سیستمهاي غیرشناور (دسکتاپ) ،سیستمهاي
نیمهشناور و سیستمهاي کامال شناور تقسیم میشوند .سیستمهاي غیرشناور بهعنوان سیستمهایی که حداقل شناوري در
محیط مجازي براي کاربر را فرآهم میکنند شناخته میشوند .در این سیستمها کاربر تنها قادر است از طریق دسکتاپ و
ابزارهاي مرتبط با آن در محیط مجازي سه بععدي حرکت کند و با آن ارتباط برقرار کند (سالم و همکاران .)2121 ،در
سیستمهاي نیمهشناور کاربر گستره وسیعی از محیط مجازي با کیفیت و تفکیکپایري باال را در مقابل خود میبیند .معموال
سیستمهاي نیمهشناور میتوانند از مانیتورها یا پروژکتورهایی با صفحه نمایش وسیع و یا از ترکیب چندیدن تلویزیون تشکیل
شوند .نمونهاي از این سیستمها ،سیستمهاییاند که در شبیهسازيهاي آموزشی استفاده میشوند .همچنین عینکهاي داراي
لنز کریستال مایع 6که به کاربر امکان دید بععد را میدهند نیز در این دسته قرار میگیرند .کاربر با جوستیک و ابزارهاي دیگر
میتواند شناوري بیشتري را در این سیستمها نسبت به سیستمهاي غیرشناور (دسکتاپ) تجربه کند (لی و همکاران.)2111 ،
امّا بهترین تجربه و ارتباط کاربر با محیط مجازي توسط سیستمهاي واقعیت مجازي کامال شناور که بهوسیلهي
دستگاههاي نمایش نصبشونده بر روي سر )HDM( 2ایجاد میشود ،صورت میپایرد .واقعیت مجازي شناور در قیاس با
1

. Mixed Reality
. Milgram and Kishino
3
. Benford
4
. Remote
5
. Immersion
6
. Liquid Crystal Shutter Glasses
7
. Head Mounted Display
2

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 1311
ISSN : 2783-3984
مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژههای ساخت و ساز
کدمقالهHRC-2204-1035 :

واقعیت مجازي مبتنی بر دسکتاب از سختافزارهاي ردیابی مختلفی مانند نمایشگرهاي نصبشونده بر روي سر،
دستکشهاي مجهز به حسگر و  ...براي ردیابی و انتقال کامل کاربر به محیط مجازي استفاده میکند (هاگارد.)2112 ،
 HDMبا استفاده از دو مانیتور کوچک که هر کدام در مقابل یکی از چشمان کاربر قرار میگیرد تصاویر را بهصورت استریو
براي کاربر فرآهم می کند .طراحی  HDMمیتواند بهطور جزئی یا بهطور کامل کاربران را از دنیاي واقعی جدا کند و
گسترهي دید دنیاي تولید شده توسط کامپیوتر را افزایش دهد .مزیت روش این است که به کاربر تصاویر مجازي  361درجه
ارائه میشود؛ گسترهي توجه باال به این معنی است که کاربر با چرخش سر خود به هر طرف بتواند یک تصویر مجازي را
مشاهده کند (هاگارد .)2112 ،یک نمونه رایج از واقعیت مجازي شناور فضایی تحت عنوان "محیط غار مجازي خودکار"
است .این فضا از بین سه تا شش دیوار داراي پروژکتور تشکیل شده است .در این فضا یک محیط مجازي همهجانبه در
اطراف موقعیت موقعیت کاربر ایجاد میشود که با تغییر موقعیت کاربر ،موقعیت وي در محیط مجازي نیز تغییر میکند (برگ
و ونس .)2112 ،به منظور فراهم آوردن احساس شناوري بیشتر براي کاربران ،واقعیت مجازي شناور میتواند ابزارهاي
پشتیبان بیشتري داشته باشد ،بهویژه تجهیزات ردیابی تعامالت ،مانند کنترلهاي بازي و دستگاههاي ردیابی حرکت .این
ابزارها معموال براي تشخیص و نشان دادن حرکات افراد در محیط مجازي استفاده میشوند .عالوه بر این ،سنسورهاي
مختلف را میتوان در لوازم جانبی کاربران (مانند دستکش) براي ارائه بازخورد در لحظه تعبیه کرد .با توجه به قابلیتهاي
بازخورد در لحظه ،فرض بر این است که واقعیت مجازي شناور مزایت بیشتري در مقابل سیستمهاي غیرشناور و یا
نیمهشناور برخوردارند (لیو و همکاران.)2121 ،
متدولوژی:
در این تحقیق در ابتدا کلمات کلیدي واقعیت مجازي ،پروژههاي ساختوساز ،مدلسازي اطالعات ساختمان در مگ ایران(
 ، )mag iranایرانداک ( scopus ،oatd ،civilica ، google scholar ، )irandocجستجو شد و بالغ بر 61
مقاله یافت شد که در میان آن ها بر اساس سال انتشار  ،موضوع مقاالت  citation ،و ژورنال هاي هر یک  33مقاله
انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس این  33مقاله ژورنالی ،این مقاله به مروري نقادانه بر مطالعات اخیر انجام گرفته
در موضوعات عنوان شده از سال  2112تا  2121پرداخته است .این مقاله بر کاربرد واقعیت مجازي در پروژههاي ساختوساز
متمرکز شده است .نتایج این مقاله نشان میدهد واقعیت مجازي یکی از آن دسته پیشرفتهایی است که به تازگی در میان
مدیران پروژهها محبوبیت و کاربرد بسیاري کسب نموده و با ورود به حیطههاي مختلف مهندسی ،باعث افزایش کارایی و
توانمندي مهندسان گردیده است و همچنین در انتها به مزیت ها و چالش هاي واقعیت مجازي در ایران پرداخته شده است.
استفاده از واقعیت مجازی در صنعت ساخت و ساز:
در سال  1886بوشال گم و همکاران در مورد استفاده واقعیت مجازي در صنعت ساخت و ساز انگلستان نشان دادند که این
تکنولوژي میتواند هم در بخش طراحی و هم در بخش ساخت مفید واقع شود .در بخش طراحی براي بهکارگیري در طراحی
محوطه ،ارزیابی خطر آتشسوزي ،طراحی نور ،طراحی داخلی ،مدلسازي فضا و در ساخت براي ارزیابی سناریوهاي ساخت،
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برنامهریزي و نظارت و در برنامهریزي و تجهیز سایت (تبت و همکاران .)2112 ،1بررسیها نشان داده است که در صنعت
ساخت تمایل استفاده مهندسان از واقعیت مجازي بیشتر براي تشخیص و تفهیم مشکالت مهندسی در پروژههاي بزرگ و
پیچیده و همچنین براي بازبینی طراحی بوده است (گولدینگ و همکاران .)2114 ،2پس از این که تکنولوژيهاي واقعیت
مجازي و واقعیت افزوده در صنایع مختلف مانند بازيهاي رایانهاي ،آموزش ،پزشکی و صنعت توریسم جاي خود را باز کرد.
پیشرفت سریع بهویژه در بخش گوشیهاي هوشمند باعث شد تا این تکنولوژيها بهسرعت ارزانتر و فراگیرتر و قابل استفاده
در صنایع دیگر شوند (هیرانی و پاتل .)2121 ،3جامعهي پزشکی بهخاطر ماهیّت خاص خود که بهبود سالمتی و حفاظت از
جان انسانها است؛ موفقیتهاي چشمگیري در استفاده از این تکنولوژي بهعنوان پلتفرمی براي آموزش پزشکان تازهکار در
موقعیتهاي پرخطر و با ریسک باال داشته است (داوود .)2118 ،4همچنین در دیگر صنایع مدتی است که از واقعیت مجازي و
تکنولوژيهاي مرتبط با آن بهمنظور کمک به فرآیند طراحی ،توسعه و ارزیابی پیش از ساخت نمونههاي پرهزینه فیزیکی
استفاده میشود (تبت و همکاران .)2112 ،در صنعت ساختوساز نیز ابتدا این ابزارها در بخش طراحی مورد استفاده قرار
گرفت (کالهوب و آیر .)2111 ،5بهعنوان مثال ونگ و همکاران معتقد بودند که محیطهاي مجازي طراحان را قادر میسازد تا
آنچه در ذهن خود دارند را راحتتر بیان کرده و مورد ارزیابی قرار دهند .همچنین این تکنولوژيها قادر هستند تا تعامل میان
تیم طراحی را افزایش دهند (ونگ و همکاران .)2112 ،6چن و اشنیبل بهموضوع "فضاهاي گمشده" پرداختند و نشان دادند
فضاهایی در طراحی در بهعنوان فضاهاي پنهان وجود دارد که واقعیت مجازي این امکان را ایجاد میکند تا معمار بتواند در
طراحی خود بهتر از آن فضاها استفاده کند (چن و اشنیبل .)2118 ،2اخیرا پژوهشهایی در زمینهي طراحی اولیه و ماکتهاي
معماري در محیط واقعیت مجازي صورت گرفته است .کسیس و همکاران یک محیط شناور براي مدلسازي مفهومی طراحی
ارائه کردند که در آن طراحان با استفاده از حرکات بدن قادر به ویرایش مدلهاي سه بععدي در محیط استروسکوپیک بودند.
در این محیط دو فضاي ارتباطی وجود داشت یکی بر روي یک صفحه چندلمسی و دیگري در بخش باالیی آن که کاربران
میتوانستند ابزارها و تکنیکهاي مختلف مدلسازي را در این محیط انتخاب کرده و براي ویرایش مدل استفاده کنند
(ديآراجو و همکاران .)2113 ،1جکسون و کییف در پژوهشی از یک رابط کاربري لیفت آف 8که به کاربر اجازه میدهد
مدلهاي سه بععدي خود را در یک سبک کنترلشده و دستساز نسبت به تصاویر مرجع ایجاد کند استفاده کردند .در این مدل
بعد از اینکه طرح اولیه بر روي کاغا انجام شد ،این طرحها بهصورت تصاویري در محیط واقعیت مجازي وارد میشود و
سپس با الگوریتمهاي پردازش تصویر منحنیهاي دو بععدي از این تصاویر استخراج میشود (جکسون و کییف.)2116 ،11
کاربر در تعامل با محیط واقعیت مجازي میتواند این منحنیها را در فضا انتخاب کرده و به آن بععد سوم دهد تا یک شبکه
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منحنی سه بععدي که سطوح آن براي ساخت یک مدل سه بععدي طراحی شده است ،ایجاد شود .این رابط کاربري بهعلت
استفاده از محیط ( CAVEیک محیط واقعیت مجازي شناور است که در آن پروژکتورها بین سه تا شش دیوار مکعب به
اندازه اتاق قرار میگیرند) (کروز – نِیرا و همکاران .)1882 ،1با چهار دیوار محدودیتهایی را براي طراحان در مقایسه با
محیط باز واقعیت مجازي که در آن از دستگاههاي نصبشده بر روي سر ( )HDMاستفاده میشود ،ایجاد میکند .کلرک و
همکاران نیز سیستمی بر پایه واقعیت مجازي براي خلق مدل اولیه معماري با استفاده از ایده ماینکرفت 2براي تولید محیط
دیجیتال ارائه کردند در این پژوهش مشخص شد که طراحان تازه کار وقت کمتري براي انجام کارهاي طراحی نسبت به
محیط کَد صرف میکنند امّا استفاده از این سیستم در مدت طوالنی باعث خستگی طراحان میشود (کلرک و همکاران،3
 .)2118در مقایسهي پلتفرمهاي طراحی معماري غیرشناور سنتی و کامال شناور واقعیت مجازي پیز و همکاران پژوهشی با
معیارهاي کمّی و تحلیل آماري بر اساس عملکرد شرکتکنندگان ارائه دادند .این پژوهش نشان داد که استفاده از محیط
شناور باعث می شود تا کاربر درک فضایی بهتري از خود ارائه دهد ،همچنین محیط شناور باعث افزایش دقت تخمین فواصل
در کاربران میشود .امّا درک ب هتر از آرایش فضایی در مدل مجازي شناور در بهبود فهم طراحی معماري و در طراحی بهینه
آن ها تأثیري نداشت .همچنین این پژوهش نشان داد که درک بهتر آرایش فضایی از محیط واقعیت مجازي شناور با سن و
تحصیالت رابطه مستقیم دارد (پیز و همکاران .)2112 ،4واقعیت مجازي و واقعیت افزوده در بخشهاي مختلف مدیریت
ایمنی از جمله برنامهریزي ایمنی ،آموزش ایمنی و بازرسی ایمنی کاربرد دارند (دیو و همکاران .)2111 ،5اخیرا بیشتر مطالعات
در مورد کاربردهاي واقعیت افزوده و واقعیت مجازي در ایمنی ساخت در حوزههاي شناسایی خطر ،آموزش و تمرین ایمنی،
بازرسی ایمنی دستورالعملهاي ایمنی صورت گرفتهاند (سیامیمی و همکاران .)2121 ،6منظور از شناسایی خطر تحلیل و
استخراج خطرات بالقوه موجود در حین ساخت است (دیو و همکاران .)2111 ،روشهاي سنتی شناسایی خطر متمرکز بر
دسکتاپ و منابع متداول در نقشهها ،موارد حادثه و دانشهاي اکتشافی براي تهیه پیشگیري از خطرات احتمالی ایمنی از
طریق جلسات پروژه استفاده است (رانکوهی و ووگ .)2112 ،2استفاده از این رویکرد براي درک خطر افراد مشغول در فرآیند
ساخت در مواجه با شرایط واقعی مشکل است و ممکن است با واقعیت تفاوت داشته باشد حال آنکه مدلسازي و تجسم در
محیطهاي واقعیت مجازي ،تجارب افراد و پیشبینی چگونگی تعامل آنها در شرایط واقعی را ارتقاء میدهد .بدینمنظور
مطالعات مختلفی بر روي توسعهي سیستمهاي شناسایی خطر مبتنی بر تجسم سه بععدي و سیستمهاي واقعیت مجازي و
واقعیت مخلوط از جمله سیستم طراحی براي فرآیندهاي ایمنی( 1هادیکوسومو و راولینسون ،)2112 ،8سیستمهاي محیط
مجازیت افزوده( 11جی و کاوستر ،)2114 ،11سیستمهاي محیطهاي مجازي غار اتوماتیک (پرلمن و همکاران ،)2114 ،12و
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سیستمهاي مدیریت ایمنی مبتنی بر نمایش( 1پارک و کیم )2113 ،2صورت گرفته است (لی و همکاران .)2111 ،3نتایج این
مطالعات نشان میدهد که بیشتر کاربران در محیط مجازي سطح ریسک باالتري را ارزیابی کرده و خطرات بیشتري را
نسبت به افرادي که عکس و اسناد را مطالعه میکنند شناسایی کردهاند .این درحالی است که عالوه بر این سیستمهاي
واقعیت مجازي قادر به دریافت بازخورد سریع بهمنظور فهم عملکرد افراد در شناسایی خطر هستند (لیو همکاران .)2121 ،4در
بخش آموزش ایمنی نیز واقعیت مجازي و واقعیت افزوده فرصتهاي جدیدي را براي آموزش و تمرین مؤثر افراد و
دانشآموزان با سطح باالتري از شناخت و خطرات کمتر فراهم میکند (لیو و همکاران .)2121 ،استفاده از این تکنولوژيها
بهعنوان مکمل مدلسازي دیجیتالی میتواند منجر به برقراري ارتباط بهتر در آموزش حرفهاي آموزش ایمنی ساختمانی براي
افزایش آگاهی ایمنی دانشآموزان شود (لیو و همکاران .)2121 ،لی و همکاران نشان دادند که  VRو  ARباعث افزایش
عالقه دانشآموزان در یادگیري و بهبود سطح دانش ایمنی آنها شده و به ایجاد رفتارهاي واقعگرایانه در بازيهاي آموزشی
ایمنی کمک میکند .یکیدیگر از کاربردهاي واقعیت مجازي بازرسی ایمنی و ارزیابی ایمنی ساختمان است (لی و همکاران،
 .)2111کامات و التاویل در مورد شناسایی صدمههاي ناشی از زلزله و تفاوتهاي صورتگرفته پس از زلزله با اضافه کردن
اطالعات ذخیرهشده قبلی ساختمان به سازه واقعی توسط واقعیت افزوده بحث کردند .یه و همکاران سیستمی تحت عنوان
آيهلمت 5طراحی کردند ،این سیستم به بازرس این امکان را میدهد تا مکان فعلی خود در سایت ساخت را در آن وارد کند و
به اطالعات مرتبط ایمنی با استفاده از واقعیت مجازي ترکیب شده با مدلسازي اطالعات ساختمان 6دسترسی پیدا کند .براي
موارد آتشسوزي ساختمان ،زمان صرف شده در تخلیه یک عامل تعیینکننده براي نجات افراد است .شبیهسازي تخلیه
اضطراري مبتنی بر واقعیت مجازي به همراه یک روش راهیابی ،میتواند یک رویکرد مناسب براي دستورالعملهاي ایمنی
ساخت براي کوتاه کردن زمان تخلیه اضطراري باشد (سالم و همکاران.)2121 ،2
یکی دیگر از کاربردهاي تکنولوژي واقعیت مجازي در صنعت ساخت را میتوان در کنترل پروژه و مدیریت عیوب دانست.
بسیاري از سیستمهاي موجود در مدیریت عیوب مانند  RFID8 ،PDA1و اسکنرهاي لیزري 11عملکرد واکنشگرا دارند به
این معنی که بعد از پدیدار شدن نقص و عیب عمل استفاده میشوند ،استفاده از فنّاوريهاي مدلسازي اطالعات ساختمان
میتواند به توسعه سیستمهاي بازرسی پویش گرایانه و اتوماتیک پیش از وقوع عیوب کمک کند .نقص و اشتباه بهصورت
اجتنابناپایر و پرتکرار در فرآیند ساخت رخمیدهد و باعث افزایش زمان ساخت و افزایش هزینههاي پروژه میشود .از طرفی
واکنشگرا بودن بسیاري از سیستمهاي موجود باعث شده تا فرآیند کنترل و بازرسی پروژه یک فرآیند وقتگیر شود
بهطوريکه مدیران پروژه باید وقت زیادي را صرف کنترل و نظارت کنند ،همچنین از دست رفتن اطالعات نقشههاي شاپ
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نیز یک بخش دیگري از مشکالت است .وارد کردن مجدد این اطالعات در سیستمها خود فرآیندي است که نیاز به زمان و
تالش زیادي دارد .به این ترتیب و به سبب مشکالت موجود سیستمی اتوماتیک با استفاده از مدل اطالعات ساختمان و
فنّاوري هاي واقعیت افزوده و واقعیت مجازي به همراه تکنولوژي تطبیق تصویر 1میتواند در تسریع فرآیند شناسایی عیوب
مؤثر باشد (رخساريتالمی و همکاران .)2121 ،2با بررسیهاي انجام شده بر روي برخی از این سیستمها مشاهدهشده که
سیستمهاي پیشنهادي بهخوبی قادرند در صرفهجویی زمان مفید باشند و همچنین هزینههاي دوبارهکاري را نیز کاهش دهند
(جئورج و همکاران.)2112 ،
کاربردهاي واقعیت مجازي و واقعیت افزوده صنعت ساخت محدود به بخش ساختمان نمیشود .از مطالعات دیگر انجام
شده بر روي کاربردهاي واقعیت افزوده در صنعت ساخت میتوان به پژوهش ژو و همکاران 3اشاره کرد .در این پژوهش ژو و
همکاران به استفاده از واقعیت افزوده براي بازرسی سریع میزان جابجایی سگمنتها 4در ساخت تونل پرداختند .این فنّاوري،
بازرسان کیفیت سایت ساخت را قادر میسازد تا مدل پایه کنترل کیفیتمجازي ساختهشده بر مبناي استانداردهاي کیفیت را
بازیابی کنند و این مدل را بر روي جابجاییهاي واقعی منطبق سازند .بنابراین ،ایمنی سازه میتواند بهصورت خودکار با
اندازهگ یري تفاوت بین مدل پایه و آنچه ساخته شده است مورد ارزیابی قرار گیرد .نتایج نشان داد که سیستم مبتنی بر واقعیت
افزوده پاسخگوي دقت موردنیاز براي بازرسی جابجایی سگمنتها میباشد و مناسب براي توسعه بیشتر براي استفاده در این
زمینه است .هرچند که این سیستم نیاز به بهبودهایی همچون افزایش گستره سیستم ردیابی ،بهبود سیستم کالیبراسیون و از
آنجا که اندازهي سگمنتها در تونلهاي مختلف متفاوت است نیاز است تا روشی خودکار براي تولید فایلهاي  VRML5از
آبجکتهاي مدل اطالعات ساختمان طراحی شود (دیو و همکاران.)2111 ،
عالوه بر این تکنولوژي واقعیت مجازي و واقعیت افزوده به سرعت خود را در بخش برنامههاي آموزش در صنعت ساخت
نیز جاي داده است .مزیت استفاده از این تکنولوژيها در آموزش این است که افراد بتوانند نسبت به محیط سهبععدي کنش و
واکنش نشان دهند و محیط مجازي به یادگیري و درک بصري آنها کمک کند البته این رویکرد در مقابل رویکرد سنتی که
تنها اکتفا به المانهاي دو بععدي باعث افزایش درجه آزادي ذهنی افراد میشود قرار دارد (هاگارد.)2112 ،6
واقعیت مجازي تکنولوژيهاي مرتبط با آن در آموزش در صنعت ساخت را میتوان به پنج نوع اصلی تقسیم کرد .واقعیت
مجازي مبتنی بر دسکتاپ ،واقعیت مجازي شناور ،واقعیت مجازي برپایه بازيهاي سه بععدي ،واقعیت مجازي بر پایه مدل
اطالعات ساختمان و واقعیت افزوده این تقسیمبندي هم بر اساس نحوه نمایش رسانه و هم بر اساس پلتفرم صورت گرفته
است .واقعیت مجازي مبتنی بر دسکتاپ رایجترین نوع این تکنولوژي در آموزش در صنعت ساخت میباشد .در این نوع
تکنولوژي براي ارتباط با محیط سهبععدي مجازي تنها از یک مانیتور بدون هیچگونه تجهیزات ردیابی استفاده میشود .برخی
از معروفترین این نوع سیستمهاي آموزشی در صنعت ساخت میتوان به  V-REALISMبراي آموزش تعمیر و نگهداري
مهندسی و سیستم یادگیري مدیریت ساخت تعاملی ( )ICMLSتوسعهیافته توسط سانِی و همکاران اشاره کرد (ونگ و
همکاران.)2111 ،
1

. Image-Matching
. Rokhsaritalemi et al.
3
. Zhou et al.
4
. Segments
5
. Virtual Reality Modeling Language
6
. Haggard
2
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واقعیت مجازي شناور در قیاس با واقعیت مجازي مبتنی بر دسکتاپ از سختافزارهاي ردیابی مختلفی مانند نمایشهاي
نصبشونده بر روي سر ( ،)HMDدستکش هاي مجهز به حسگر و  ...براي ردیابی و انتقال کامل کاربر به محیط مجازي
استفاده میکند .شناوري فضایی با احاطه شدن توسط تصاویر ،صداها و سایر سناریوهاي مجازي ایجاد میشود و کاربر می
تواند دنیاي خود را کامال غرق در دنیاي مجازي احساس کند .یکی از نمونههاي واقعیت مجازي شناور در آموزش صنعت
ساخت میتوان برنامهي تحلیل سازهاي مجازي ( )VSAPاست که در دانشگاه و مؤسسه پلیتکنیک ویرجینیا ساخته شد.
استفاده اصلی از این سیستم ،شناخت رفتار ساختاري ساختمانها در محیط مجازي است (برگ و ونس.)2112 ،1
سَکس و همکاران 2از یک پاوروال( 3یک صفحه نمایش بزرگ و با وضوح باال که از ماتریسی از نمایشگرهاي دیگر
ساخته شده است ).بهمنظور ایجاد محیط سهبععدي شناور واقعیت مجازي براي مقاصد آموزش ایمنی ساخت استفاده کرد .این
پاوروال از سه صفحه نمایش پروژکتور از عقب 4تشکیل شده بود که یک پیکربندي باز از  CAVEسهطرفه است که از
تصویرسازي سهبععدي استریو توسط یک عینک استفادهمیکند .کارآموزان از یک سیستم ردیابی سر و کنترلکننده XBOX
استفاده میکردند که با استفاده از هشت دوربین که روي صفحه نمایشها نصب شده بود .نتایج نشان داد که آموزش مبتنی
بر  VRدر بهبود تمرکز و درک شرکتکنندگان از اندازهگیري کنترل محیطی مؤثر بوده است .در این پژوهش شصت و شش
نفر براي تمرین و آموزش ایمنی در ساخت مدنظر قرار گرفتند و دانش و مهارتهاي ایمنی آنها قبل از آزمایش ،بالفاصله
پس از آزمایش و یک ماه بعد از انجام آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت .نیمی از شرکتکنندگان بهصورت سنتی و در کالس
به همراه عکس و فیلم آموزش دیدند و نیمی دیگر در محیط واقعیت مجازي شناور ذکر شده ،نتایج حاکی از آن بود که
آموزش در محیط واقعیت مجازي مزایاي ملموسی در سنگکاري نما و در بتنزیري درجا داشت ولی در مورد دانش عمومی
ایمنی تفاوت خاصی ایجاد نشده بود (هیرانی و پاتل.)2121 ،
فنّاوري بازيهاي سه بععدي ،که به هدف ارتقاء تعامالت کاربر ساخته شده است ،به صحنههاي آموزش بازي مانند
کامپیوتري گفته میشود که از طریق یکپارچهسازي تکنولوژيهاي بصري ،تعاملی ،شبکه چندکاربره و غیره ایجاد میشوند.
این بازيها به افزایش همکاري و تعامل در بین دانشآموزان و آمادهسازي آنها براي انجام عملیات در واقعیت کمک
میکند .لی و همکاران یک پلتفرم آموزشی مبتنی بر بازي براي مدیریت نقصها و عیوب سازهاي ایجاد کرد .اجزاي مجازي
از طریق استفاده از نرمافزار رویت معماري( 5آوهد و هینگ )2112 ،ایجاد شده و سناریوهاي نزدیک به واقعیت به کمک زبان
لیندن اسکریپت( 6گولدینگ و همکاران )2114 ،نمایش داده شدند .در این پلتفرم ،دانشآموزان با دانش شناسایی عیوب
آموزش دیدند .و سپس آنها براي تشخیص نقص و فعالیتهاي احتمالی اقدام میکنند .نتایج نشان حاکی از افزایش تعامل و
بهبود عملکرد آنها در شناسایی عیوب شده بود (لیو و همکاران.)2121 ،
واقعیت افزوده در مقایسه با واقعیت مجازي کاربر را قادر میسازد تا با اشیاي مجازي در محیط واقعی تعامل داشته باشد و
ویژگیهاي این اشیاء از جمله مقیاس ،محل و سایر ویژگیها را تغییر دهد بهطوري که کامال با محیط واقعی سازگار شود .به
1

. Berg and Vance
2
. Sacks et al.
3
. Pawerwall
4
. Rear Projection Screen
5
. Revit Architecture
6
. Linden Scripting Language
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همین ترتیب ،بسیاري از مطالعات استدالل میکنند که فنّاوري واقعیت افزوده میتواند امکانات و تعامالت جدیدي را براي
مشارکت دانشآموزان فعال فراهم کند (تبت و همکاران .)2112 ،شیرازي و بهزادان 1یک ابزار آموزشی براي مهندسی عمران
در مقطع لیسانس مبتنی بر واقعیت افزوده به نام  CAM-ARTتولید کردند که بر روي گوشیهاي تلفن همراه قابل استفاده
است .براي تولید این پلتفرم از زبانهاي جاوا اسکریپت و  XMLاستفاده شده است .در واقع این پلتفرم در کنار کتاب استفاده
شد ،به این صورت که محتواي صوتی ،تصویري (سه بععدي) و متنی از طریق  QR codeتوسط پلتفرم CAM-ATR
شناسایی میشد و بهصورت واقعیت مجازي از طریق گوشی تلفن همراه به محیط واقعی و کتاب اضافه می شد .براي تست
این پلتفرم در آموزش ،دانشآموزان به صورت رندوم به دو گروه تقسیم شدند که یکی گروه کنترل و دیگري گروه تست بود.
در نهایت عملکرد هر دو گروه ارزیابی شد و دادههاي عملکردي آنها جمعآوري شد .در نهایت تحلیل دادهها نشاندهندهي
بهبود عملکردي و تعاملی دانشآموزان در کالس بود (رانکوهی و ووگ .)2112 ،کیم و همکاران 2نیز پلتفرم مبتنی بر واقعیت
مجازي را براي بهینهسازي روند ساختوساز از طریق تنظیم عملیات تجهیزات تولید کردند .مزایاي ذکر شده از واقعیت
افزوده در این پژوهش این است که این فنّاوري ،تجسم را از دیدگاه اپراتورها افزایش داده و در شناسایی محدودیتهاي
اطراف توسط اپراتورها مفید واقع میشود (کیم و همکاران.)2111 ،
به طور کلی می توان مزیت ها و چالش هاي واقعیت مجازي در صنعت ساخت ایران را در جدول هاي زیر خالصه نمود:
چالش ها:

دانش و تخصص

تجربه کاربر (از نظر سخت افزارها و نرم افزار ها)
کافی نبودن دانش و اطالعات در زمینه واقعیت مجازي
نداشتن افراد متخصص کافی در این حوزه

قوانین و مقررات

عدم افشاي اطالعات و تقویت اقدامات امنیتی داده ها
براي کاهش خطر نقض یا هک
قوانین و مقررات و امتیازات حقوقی
هزینه هاي پشتیبانی (شبکه  ،مدیریت داده و غیره)
هزینه هاي نرم افزاري و سخت افزاري

تامین مالی و هزینه ها

1

. Shirazi and Behzadan
2
. Kim et al.

هزینه باال براي ارزیابی و پیاده سازي ( Upgradingنرم
افزار-سخت افزار – تهیه ( account

هزینه هاي یادگیري و آموزش به کارکنان
هزینه هاي اولیه و تامین مالی و سرمایه گااري در این
زمینه
هزینه براي مصرف کنندگان و شرکت ها و سازمان ها
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سخت افزاري

هزینه هاي باالي جبران خسارت در هنگام شکست
درفناوري
عدم دسترسی به نرم افزار هاي مورد نیاز به علت تحریم
ایران
وابستگی سخت افزاري
تجربیات آسان تر و شهودي ارائه شده توسط سایر نرم
افزار ها
اختالل در زیر ساخت ها در ایران و اینترنت نامناسب
عدم اعتماد و مقاومت در برابر تغییرات

فرهنگ سازمانی

رقابت زیاد استارتاپ ها با محصوالت/ایده هاي مشابه در
ایران
عدم تمایل مصرف کنندگان و مشاغل به فناوري جدید
نظیر VR

مزیت ها:
بهبود طراحی  3بعدي
فناوري

کیفیت و ارتقاء همه جانبه پروژه

انعطاف پایري سیستم تجسم
افزایش سطح اطمینان در مورد آینده فناوري هاي جدید
افزایش اثر بخشی سیستم ها در صنعت ساخت و ساز
کاهش دوباره کاري
افزایش ایمنی ساخت
کاهش زمان پروژه
افزایش کیفیت نهایی پروژه
کاهش هزینه هاي ساخت و عملیاتی
قابلیت ادغام سیستم ها
دستیابی آسان به مدل
امکان ایجاد برنامه ریزي مناسب تر قبل از شروع کار
افزایش کیفیت تصمیم گیري
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فرهنگ سازمانی

اشتراک گااري اطالعات
بهبود مدیریت اطالعات
مشارکت در دستیابی به اهداف در محیط نرم افزار
افزایش ارتباطات و توسعه اطالعات
افزایش کیفیت حفظ اطالعات
امکان ایجاد دورکاري (به مشارکت و یادگیري از راه دور
بها می دهد)
کاهش نیاز به مراجعه به کتابچه هاي راهنماي کاغاي
افزایش هماهنگی بین کارکنان حین انجام کار
افزایش سطح آموزش و دانش در زمینه AR/VR

دانش و تخصص

افزایش تجربه و تخصص در این زمینه (کسب تجربه در
برنامه ها و نرم افزار هاي مربوطه)

بحث و بررسی :
در ابتدا این نکته باید عنوان شود که درین دستهبندي صرفاً پژوهشهایی مدنظر قرار گرفت که با کلیدواژه AEC

(معماري ،مهندسی ،ساخت) طرح شده بودند و مقاالت حوزه مهندسی عمران و مهندسی ساخت خود پژوهش مجزایی
میطلبد که در حیطه این پژوهش نیست .با این شرط  14مقاله به استفاده واقعیت مجازي در حوزه ساختوساز پرداخته بودند.
پژوهش آوهد و هینگ ( )2112بیان میدارد که مدلسازي اطالعات ساختمان یکی از محدودههاي مهم در پژوهشهاي
واقعیت مجازي در حال حاضر است .پژوهشهاي واقعیت مجازي صرفاً توسعه تکنولوژیک را مدنظر قرار نمیدهد بلکه بخش
بسیار مهم این پژوهشها بهکارگیري این تکنولوژيها و انطباق آنها در رویه حرفهاي را مدنظر دارد (آوهد و هینگ.)2112 ،
این پژوهش با درنظرگرفتن محصوالت ،فرآیندها و افراد ،موقعیت کنونی مدلسازي اطالعات ساختمان در صنعت ساختوساز
و توقعات از آن در آینده را تحلیل میکند .یافتههاي این پژوهش وجود برخی مشکالت تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک در این
زمینه را نشان میدهد که نیاز است مدنظر قرار گیرند و پژوهشهایی براي یافتن راهحلهایی براي رفع آن صورت گیرد.
پژوهش جئورج و همکاران در سال  2112به روششناسی بهرهگیري از واقعیت مجازي در ساختوساز میپردازد و این
پژوهش بر ساخت یک روششناسی براي افزایش احتمال موفقیت در استفاده از واقعیتمجازي در صنعت ساختوساز توجه
دارد که با وظایف متداول در این حوزه همخوان باشد و همچنین فرآیندي براي انتخاب تکنولوژي به دست میدهد که
خصیصههاي آن نوع تکنولوژي مانند ارائه اطالعات ،روشهاي تعامل و تکنولوژي ردیابی متناسب با یک طبقهبندي خاص از
وظایف باشد (جئورج و همکاران.)2112 ،
پژوهش تبت و همکاران در سال  2112بر مسئله کاهش هزینهها در استفاده از محیطهاي واقعیت مجازي در صنعت
ساختوساز توجه نشان داده است .از آنجا که «هدستهاي واقعیت مجازي میتواند تجربه موقعیتهاي واقعی اولشخص را
بدون امکان صدمه دیدن براي فرد شبیهسازي کند و از این راه کمک بزرگی به ارتقاي صنعت ساختوساز کند ،امّا هزینه باال
مانع از متداول شدن استفاده از آن است این پژوهش با طراحی روشی براي ساخت کمهزینه محیطهاي واقعیت مجازي
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غوطهور مورداستفاده در این حیطه ،به دنبال رواج بیشتر واقعیت مجازي در صنعت ساختوساز است .همچنین نتایج این
پژوهش نشان میدهد دادههاي مدلسازي اطالعات ساختمان نیز میتواند با استفاده از روش پیشنهادي این پژوهش با
سهولت بیشتر و هزینه کمتر در صنعت ساختوساز به کار گرفته شود (تبت و همکاران.)2112 ،
پژوهش گولدینگ و همکاران ( )2114به جریان کاري پروژههاي با قابلیت مدلسازي اطالعات ساختمان که از واقعیت
مجازي نیز بهره جسته اند پرداخته است و از طریق مطالعه نمونه موردي در یک پروژه واقعی به بررسی نحوه برخورد
شرکتهاي معماري با چالشهاي این تکنولوژي نوین پرداختهاند که نتایج حاصل از بازخورد این متخصصان نشاندهنده
مزایاي فرضشده روش پیشنهادي این پژوهش در بهکارگیري واقعیت مجازي بود .در نهایت در این پژوهش عنوان شده
است که «شبیهسازي وظایف درون سایت و ادراک فضاهاي معماري با مقیاس واقعی مزایاي منحصربهفرد اپلیکیشنهاي
واقعیت مجازي در رویه حرفهاي ساختوساز هستند .این مطالعه نشان داد هزینههاي سختافزار و نرمافزار و مقاومت در برابر
بهکارگیري تکنولوژي هاي جدید موانع اصلی در رواج تکنولوژي واقعیت مجازي هستند بنابراین نیاز به کار بیشتر در صنعت
کامپیوتر براي اقتصاديتر کردن این تکنولوژيها است (گولدینگ و همکاران.)2114 ،
پژوهش هیرانی و پاتل در سال  2121به این نکته اشاره میکند که تکنولوژي واقعیت مجازي نه تنها به طراحان کمک
میکند بلکه امکان مشارکت سایر متخصصان مرتبط و ذینفعان عادي را نیز در ساختوساز فراهم میکند .آنها در این
پژوهش سعی کردهاند از امکانات سرگرمکننده واقعیت مجازي مبتنی بر بازي جهت افزایش عالقه گروههاي دخیل در
پروژههاي ساختوساز کمک بگیرند (هیرانی و پاتل.)2121 ،
پژوهش دیو و همکاران در سال  2111بر بهبود فرآیند برنامهریزي شهري و ساختوساز با بهکارگیري واقعیت مجازي
می پردازد .در این پژوهش راههاي بهکارگیري واقعیت مجازي براي فراهم کردن امکان قدمزدن در شهر و مشاهده
ساختمانهاي سهبععدي مجازي در زمینه محیط واقعی بررسی شده است و عنوان شده است برنامههاي کاربردي واقعیت
مجازي این پتانسیل را دارند که در آینده بهعنوان یک پلتفرم آزمایشی براي ارزیابی طرحهاي پیشنهادي با مالحظه فاصله
ناظر از بنا ،سرعت حرکت ،تراکم ساختمانها ،مسائل عملکردي و پیچیدگی مدلها بهکار گرفته شوند (دیو و همکاران،
.)2111
پژوهش داوود ( )2118بهطور خاص بر بهکارگیري ابزار واقعیت مجازي براي طراحی سیستم آکوستیکی معماري پرداخته
و بیان میدارد که با استفاده از واقعیت مجازي میتوان ابزارهاي پیشبینی و شبیهسازي را بهطور قابلمالحظهاي تسریع کرد
و امکان پردازش داده تعاملی و انطباقی را در طی شبیهسازي و ارائه صداي سهبععدي فراهم کرد (داوود.)2118 ،
پژوهش لیو و همکاران در سال  2121به پروژهاي میپردازد که رابطی براي معماري مجازي است .در این پژوهش عنوان
شده است که «واقعیتهاي مجازي و افزوده دنیاي جدیدي از پتانسیلهاي فوقالعاده براي آزمایش و پژوهش روي فضا به
وسیله امکان تولید فرمهاي جدید فضاي معماري محسوس ساخته نشده گشوده است Project anywhere .یک سیستم
برنامه کاربردي واقعیت مجازي است که بیسیم ،چندکاربره و بهآسانی قابل بهکارگیري است که ارائهدهنده غوطهوري کامل
بدن از طریق ردیابهاي بدن ،سر و دستها است .نتایج این پژوهش توصیفکننده خواص ذاتی فضاي معماري مجازي است
که میتواند مدیوم نوین براي معماري باشد که مفهومی غنی از فضا را براي بررسی و آزمایش از طریق یک اپلیکیشن ارائه
میدهد (لیو و همکاران.)2121 ،
پژوهش رخساريتالمی و همکاران در سال  2121بر پتانسیل محیط واقعیت مجازي غوطهور در ارتقاي درک مدلهاي
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سهبععدي معماري متمرکز شده و ادراک فضایی فرد در سیستمهاي واقعیت مجازي سنتی را با غوطهور مقایسه میکند .این
پژوهش با تأکید بر این نکته که پژوهشهاي قبلی نشاندهنده این است که «استفاده از واقعیت مجازي یک راهبرد سودمند
براي طراحی در پروژههاي ساختوساز است» به اهمیّت بررسی میزان اثربخشی این تکنولوژي در رویه طراحی ساخت و ساز
در مقایسه با پلتفرمهاي واقعیت مجازي غیر غوطهور اشاره کرده و آزمایشی تجربی را ترتیب میدهد تا ادراک فضایی
مدلهاي سهبععدي را در این دو حالت مقایسه کند (رخساريتالمی و همکاران.)2121 ،
پژوهش هاگارد در سال  2112در مورد نحوه ادراک فضا و بهویژه فواصل در محیطهاي واقعیت مجازي ،این فرضیه را
مطرح میکند که وجود سرنخهاي بصري در محیط واقعیت مجازي بر دقت ادراک تأثیر دارد و در همین راستا آزمونی را طرح
میکند تا ادراک فضا در محیط واقعیت مجازي و محیط واقعی را بسنجد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه میکند که معماران
چگونه به مدلسازي محیط مجازي ساختوساز بپردازند که شبیهسازي دقیقتر و قابلاتکاتري از واقعیت را ارائه دهد (هاگارد،
.)2112
پژوهش رانکوهی و ووگ در سال  2112با تصدیق موفقیت سالهاي اخیر واقعیت مجازي در کمک به پروژههاي
ساختوساز عنوان میدارد که «هنوز مشخص نیست که واقعیت مجازي چگونه میتواند به معماران در مراحل اولیه
ایدهپردازي و طراحی کمک کند .در این پژوهش یک محیط واقعیت مجازي طراحی و تولید شد که از طریق یک هدست
واقعیت مجازي امکان غوطهوري مجازي را فراهم میکرد .این پژوهش نشان داد که سیستم مدنظر این پژوهش از
نرمافزارهاي کَد موجود در تولید سریع مدلهاي ساده شده ،کاراتر و سهلاالستفادهتر است (رانکوهی و ووگ.)2112 ،
پژوهش برگ و ونس در سال  2112در مورد استفاده از واقعیت مجازي براي آموزش طراحی معماري شامل چهار مرحله
طراحی محیط معماري واقعیت مجازي ،تولید وظایف طراحی کالسی و تکالیف آموزشی ،انجام تکالیف در عین برقراري
ارتباط میان دانشجویان و میان دانشجویان و معلم ،و در نهایت پس از انجام تکالیف طراحی ،دانشجویان باید در محیط
واقعیت مجازي معماري به پرسه و تعامل میپرداختند تا معایب طراحی را در پروژههاي ساختوساز کشف و رفع کنند (برگ و
ونس.)2112 ،
سالم و همکاران ( )2121بر ارتقاي ادراک فضایی در حین آموزش طراحی با استفاده از واقعیت مجازي غوطهور پرداخته
تا مشخص شود استفاده از این تکنولوژي چه تأثیري بر فهم فضاي سهبععدي ،ارتقاي تخیل ،غنی ساختن خالقیت و تجربه
حسی طرح خواهد داشت .به همین منظور مجموعهاي از آزمایشها براي ارزیابی این مسئله صورت گرفت که نشان داد
واقعیت مجازي بهتنهایی باعث ارتقاي ادراک فضایی و بهبود طرح نمیشود بلکه میتواند بر فرآیند طراحی و روش تفکر تأثیر
بگاارد و همچنین به دانشجویان در بهکارگیري تجربه انسانی در حین فرآیند طراحی کمک کند (سالم و همکاران.)2121 ،
سیامیمی و همکاران ( )2121به پژوهش پیرامون طراحی رابط کاربري در اپلیکیشنهاي واقعیت مجازي مورد استفاده در
آموزش معماري در پروژههاي ساختوساز با هدف ارتقاي یادگیري دانشجویان پرداختند .در این پژوهش که با استفاده از
واقعیت مجازي غوطهور بر چهار چالش طراحی رابط کاربري در اپلیکیشنهاي واقعیت مجازي یعنی حالتهاي راهبري،
حالتهاي عملکرد ،مقیاسهاي مشاهده و گزینههاي پسزمینه پرداخته و به مجموعهاي از آزمایشها بر روي  121دانشجو
دست زده در نهایت مشخص شد که کارایی یادگیري در یک پلتفرم واقعیت مجازي با طراحیهاي مختلف رابط کاربري
تفاوت چشمگیري میکند.

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 1311
ISSN : 2783-3984
مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژههای ساخت و ساز
کدمقالهHRC-2204-1035 :

نتیجه گیری:
توسعه و پیشرفتهاي تکنولوژیکی اخیر ،تأثیر بهسزایی در کیفیت کلیهي ابعاد زندگی بشر داشته است .در این میان،
واقعیت مجازي تبدیل به یکی از زمینههاي تحقیق و بررسی عمیقتر در حوزهي ساختوساز شده است .باتوجه به پیشینهي
واقعیت مجازي در ایران ،تاکنون تنها کارهاي کوچک و جزئی در راستاي تکامل این فنّاوري به انجام رسیده است .شناخت
قابلیتها و کاربردهاي واقعیت مجازي ،و به دنبال آن بهکارگیري گستردهي این تکنولوژي ،میتواند انقالبی در ساخت و ساز
و طراحی بهوجود آورد و دامنهي استفاده از آن را در ایران و جهان گسترش دهد .استفاده از این فنّاوري توسط معماران ،تنها
راه شناسایی پتانسیلها و کمبودهاي آن در حوزهي ساخت و ساز است .بنرابراین ،مداخلهي معماران در بهبود و تکامل این
تکنولوژي ضروري است و این امر ،تنها با شناساندن و معرفی واقعیت مجازي بهطور گسترده در جامعهي مهندسی حاصل
خواهد شد.
واقعیت مجازي می تواند یک تکنولوژي کاربردي باشد که با استفاده از امکانات خود مانند شبیهسازي ،تعامل ،ساختگی
بودن ،غوطهوري ،حس حضور و شبکهاي بودن امکان پژوهش روي تمامی انواع فضاهاي معماري را در یک بازه زمانی کوتاه
فراهم کند .میتوان سهم اصلی واقعیت مجازي در پروژههاي ساختوساز را ارتقاي مهارتهاي ادراک فضایی و طراحی
مشارکتی ،امکان ارزیابی طرحهاي مختلف ساختوساز با هزینه و زمان کمتر و بهصورت تعاملی و تجربهاي نزدیکتر به
تجربه محیط واقعی ،امکان ارزیابی فضاهایی که دسترسی به آنها از طریق روشهاي سنتی طراحی مشکل است ،ارتقاي
مدلسازي اطالعات ساختمان از طریق ادغام آن با واقعیت مجازي جهت پیشرفت صنعت معماري ،مهندسی ،ساخت ،و نیز
شبیهسازي رابطه کاربر – محیط که پیشبینی شناخت ،ادراک و رفتار کاربران را ممکن میسازد ،دانست.
طبقهبندي پژوهشها به کاربرد واقعیت مجازي در پروژههاي ساختوساز نشان میدهد پژوهشگران باید توجه بیشتري
به پژوهش پیرامون رابطه انسان – محیط انجام دهند تا خألهاي دانشی در این حوزه برطرف شود .همچنین بررسی مقاالت
ذکر شده نشان میدهد اکثر این پژوهشها از واقعیت مجازي بهعنوان ابزاري تجربی 1جهت انجام آزمایش روي فرضیه
مدنظر خود استفاده کردند و میتوان آنها را در رویکرد تجربی و نیمهتجربی تقسیم کرد؛ تعداد کمتري از پژوهشها هم از
روشهاي توصیفی – تحلیلی براي بررسی یک مسئله پژوهشی خاص در رابطه میان واقعیت مجازي و پروژههاي ساخت و
ساز استفاده کردهاند .در این میان مهمترین نکتهاي که باید بدان توجه داشت شکاف میان پژوهشهاي دانشگاهی با محیط
کاري حرفه اي است؛ بنابراین پژوهشگران باید در انتخاب موضوعات به شرایط حرفهاي محیطی که در آن به پژوهش
میپردازند شناخت کافی داشته تا اولویتها و مسائل مهم حوزه حرفهاي ساختوساز در اولویت پژوهشها قرار گیرد .بهویژه از
اینرو که مسئله دیگري که پژوهشهاي معماري و مهندسی با ابزار واقعیت مجازي بهویژه ابزارهاي با درجه غوطهوري باال
و کیفیت بیشتر را با چالش روبهرو میکند مسئله هزینه بهکارگیري نرمافزارها و سختافزارهاي واقعیت مجازي است که
یک راه آن حمایت شرکتها و سازمانهاي ذینفع در پروژههاي ساختوساز از پژوهشهاي اینچنینی است که با تقویت
رابطه دانشگاه – حرفه ممکن خواهد بود؛ امري که هر دو سوي این رابطه از فواید آن بهرهمند خواهند شد.
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