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دستیاران پژوهشی

مهندس سروش حسین پور•

مهندس مهرشاد دُرّی•

کارشناس و برنامه نویس در حوزه بازی  سازی

کارشناس حوزه واقعیت مجازی



؟BIMچرا 

ارزش کسب شده با استفاده از فناوری روز•

(پنجره تک جداره)روش سنتی (پنجره دو جداره)روش امروزی



BIMبا استفاده از شدهارزش کسب



BIMبرخی از اهداف اصلی استفاده از

ساخت ماکت دیجیتال پروژه به منظور تجربه  محصول نهایی ساخته شده در فاز طراحی•

شناسایی تداخالت سازه و معماری-1

مدل سازی هزینه پروژه•

کاهش اتالف انرژی•

مدل سازی زمان پروژه•
ایجاد بستری مناسب برای همکاری بخش های معماری، سازه و تاسیسات پروژه •

کاهش دوباره کاری ها با بررسی مشکالت طراحی در ماکتی دیجیتال از پروژه-2

امکان تجربه حضور در محیط شبیه سازی شده از محصول نهایی و باز -3

( شخصی سازی)طراحی مطابق با نیازهای هر فرد 



طراحی پروژه های ساختعوامل زمینه ساز نیاز به باز 

مشکالت فنی-الف

فرددر سلیقه هر علت تفاوت به مشکالت زیبایی شناسی -ب

مشکالت سازه ای-2

مشکالت معماری-1

مشکالت تاسیساتی-3

شخصی سازی مباحث معماری داخلی راه حل



BIMداخلی مدل شخصی سازی مباحث معماری 

Virtual Realityشخصی سازی مباحث معماری با ابزار واقعیت مجازی•

تجربه واقعی اما به صورت مجازی•

در هر لحظه نتیجه طراحی ها به طور اجرا شده قابل بررسی است•

حضور در محیط پروژه پیش از ساخت•

درک ابعاد و طراحی های انجام شده در مدل مشابه با محصول نهایی•

:دستاوردهای استفاده از واقعیت مجازی در طراحی معماری



واقعیت مجازیابزارهای ساخت نرم افزار

االیته  نرمافزارهایواسطکه 
ورتهت خروجیمناسبلرایموت

لازیسازیراداشت لاشند

لعدی3نرمافزارهایمدلسازی
BIMسازگارلارویکرد

قموتورهایلازیسازیمنطب
لاالزاروااعت مجازی



از ابتدا تا انتهاBIMروند ساخت نرم افزار واقعیت مجازی شخصی ساز مدل 

3D Ferniture3D ModelBIM Database

Optimization Standardization

Material Attribute

2. Conversion

1. BIM

Export

Model Import Graphics Physics Programming Pre-Processing .apk Export

3. Game Engine

MobileVR Environment

Vr Setup

4. User



از ابتدا تا انتهاBIMروند ساخت نرم افزار واقعیت مجازی شخصی ساز مدل 



BIMچرخه ساخت نرم افزار واقعیت مجازی شخصی ساز مدل 

3D Model

- Geometry

- Materials

- BIM Info

Heavy Geometry 

of BIM Software

Optimized 

Geometry

BIM Software 

Materials

Standard 

Materials

User Interface (UI) - Real Light- Sun Light

- Artificial Lights (Lamps)

- Bloom

- Glossiness

- Occlusion

- Ambient Occlusion

- Depth of Field

- Masks

UI Optimized for Google Cardboard

بعدی3مدل سازی -1 بعدی3سبک سازی مدل -2

استانداردسازی مصالح-3

ساخت نرم افزار با موتور بازی سازی-4

گزارش انتخاب های نهایی-5
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ی چرخه ساخت استفاده از نرم افزار واقعیت مجاز
در صنعت ساختمانBIMشخصی ساز مدل 



مقایسه دو موتور بازی سازی مطرح

Unity Game EngineUnreal Game Engine

جامعه آماری بزرگ میان برنامه نویسان

وجود پکیج های آماده بسیار برای بازی سازی

رابط کاربری راحت تر

زبان برنامه نویسی ساده تر

ابزارهای پرداخت گرافیکی قوی تر

 ایمناسب برای برنامه  نویسان و بازی سازان حرفه

پالگین های متنوع در میان سایر نرم افزارها



با ابزار واقعیت مجازیBIMسازی مدل شخصی

پروژهBIMگام های ساخت نرم افزار واقعیت مجازی از مدل 

BIMبعدی پروژه با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی سازگار با رویکرد 3ساخت مدل -1

تهیه خروجی مناسب از نرم افزار مدل سازی-2

اصالح مصالح تثبیت شده در نرم افزار مدل سازی پروژه به کمک نرم افزار واسط-4

بعدی به منظور کاهش پرادزش های گرافیکی به کمک نرم افزار واسط 3سبک سازی مدل -3

خروجی گرفتن مدل از نرم افزار واسط و ورود مدل به موتور بازی سازی -5

تنظیمات گرافیکی و افزودن رابط های گرافیکی -6

(User Interface)کاربری طراحی رابط -7

(UI)کاربریکدنویسی رابط -8

بعدی3خروجی گرفتن مدل -9

13



BIMبعدی پروژه با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی سازگار با رویکرد 3مدل ساخت : 1گام 

پروژه درون فایل نهایی مدلBIMحفظ اطالعات BIMاستفاده از نرم افزارهای سازگار با رویکرد 

استفاده از نرم افزارهایی با قابلیت خروجی های کاربردی

الزامات•

بعدی پروژه 3حفظ اطالعات گرافیکی مصالح مدل 

1مراحل گام •

هستندBIMبعدی ساختمان در نرم افزارهایی که سازگار برای استفاده در بستر 3ترسیم مدل 
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تهیه خروجی مناسب از نرم افزار مدل سازی:  2گام 

تهیه خروجی به فرمت های خوانا توسط موتورهای بازی سازی

.fbx

الزامات•

2مراحل گام •

بعدی گرفته می شود3خروجی مدل rvt.با فرمت 

.3ds

.rvt

پروژه حفظ شودBIMاطالعات 

بعدی3حفظ بیشتر مصالح ثبت شده مدل 

یگرسبک تر بودن فایل خروجی نسبت به پسوندهای د

عوامل موثر در انتخاب فرمت
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بعدی به منظور کاهش پرادزش های گرافیکی به کمک نرم افزار واسط3سبک سازی مدل :  3گام 

بعدی3سبک سازی پلی گان های سازنده مدل 

الزامات•

کاهش وضوح المان های پر پلی  گان مدل
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بعدی به منظور کاهش پرادزش های گرافیکی به کمک نرم افزار واسط3سبک سازی مدل :  3گام 

3مراحل گام •

اشددر حدی که مدل سبک شود، اما همچنان با وضوح باال قابل نمایش بانجام تنظیمات سبک سازی در حد نیاز

شماره میزان سبک سازی هندسه المان ها•

مشبزرگترین واحد هر •

اصالح انحناها•

عدم ترکیب المان ها•

عدم ترکیب المان ها با یکدیگر
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کمک نرم افزار واسطپروژه به مدل سازی اصالح مصالح تثبیت شده در نرم افزار :  4گام 

ازیاستاندارد سازی فرمت مصالح تثبیت شده در نرم افزار مدل س

الزامات•

Autodesk 3DS Maxاستفاده از نرم افزار 

4مراحل گام •

بعدی3مصالح مدل استاندارد سازی فرمت 

جهت خوانا شدن درون موتورهای بازی سازی
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خروجی گرفتن مدل از نرم افزار واسط و ورود مدل به موتور بازی سازی :  5گام 

که سازگار با موتورهای بازی سازی استfbx.استفاده از فرمت  بخروجی مدل استاندارد و سبک شده به فرمت مناس

5مراحل گام •

سایر فرمت های قابل ارایه توسط نرم افزار واسط

استفاده می شود تا مصالح استاندارد fbx.از فرمت 

شده به داخل موتور بازی سازی قابل انتقال باشد

نیز هم چنان باقی خواهد BIMهم چنین اطالعات 

...ابعاد، اسم المان و: مانند. ماند
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خروجی گرفتن مدل از نرم افزار واسط و ورود مدل به موتور بازی سازی :  5گام 

برای ساخت نرم افزار واقعیت مجازیUnityاستفاده از موتور بازی سازی  به داخل موتور بازی سازیfbx.ورود مدل با فرمت

5مراحل گام •

بدون ورود مصالح به یونیتی

وارد کردن مصالح استاندارد مدل به یونیتی

ورود مصالح به یونیتی
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تنظیمات گرافیکی و افزودن رابط های گرافیکی :  6گام 

نورپردازی

6مراحل گام •

Directional Light =نور خورشید

Spot Light =نور المپ

شبیه سازی نور سقفی
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تنظیمات گرافیکی و افزودن رابط های گرافیکی :  6گام 

6مراحل گام •

Post Processing

نورپردازی

افزودن فوکوس لنز دوربین

ایجاد تشعشع های نوری

تجسم سازی بهتر سایه  ها

Bloom

Ambient occlusion

Depth of field

22

White Balnce



تنظیمات گرافیکی و افزودن رابط های گرافیکی :  6گام 

6مراحل گام •

استفاده از مصالح با کیفیت

ی هرچه مصالح با کیفیت تر استفاده شوند، خروج

دنهایی مدل سنگین تر اما واقع گرایانه تر خواهد ش

Normal Mapبه منظور واقعی تر شدن مدل از 

ه سازی این ویژگی برای شبی. نیز استفاده شده است

بعد ارتفاعی سطوح مصالح می باشد

Normal Mapبدون Normal Mapدارای 
23



(UI)کاربریطراحی رابط :  7گام 

ستسیستم کنترلر ابزار واقعیت مجازی دارای یکسری محدودیت ها ا

الزامات•
برای انتخاب آیتم های طراحی از رابط •

.کاربری گوگل استفاده شده است

زار رابط کاربری گوگل به طور خاص برای اب•

واقعیت مجازی طراحی شده است

24

Google VR



طراحی فریم رابط کاربری انتخاب مصالح 

7مراحل گام •

نتیجه نهایی طراحیکاربریطراحی رابط 

(UI)کاربریطراحی رابط :  7گام 
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فتوشاپدر نرم افزارهای مشابه ( UI)کاربریطراحی رابط :  7گام 

(UI)جایگذاری مصالح قابل انتخاب برای سطوح معماری در رابط کاربری طراحی جانمایی گزینه های طراحی

7مراحل گام •

مصالح موجود برای شخصی سازی طراحی

هزینه مصالح جایگذاری شده 

رادار چارت انتخاب مصالح

هزینه کل مصالح
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فتوشاپدر نرم افزارهای مشابه ( UI)کاربریطراحی رابط :  7گام 

PDFارسال گزارش انتخاب های افراد برای سازنده در قالب فایل تهیه گزارش انتخاب نهایی فرآیند شخصی سازی

7مراحل گام •

Report Of Material Selection

Page 1

Material Name Picture of Wall Cost Time Risks Design Style Overal Score

Selected Material 1000 2 Water Proof modern 80

System Recommended 1 800 1 Sound Classic 90

System Recommended 2 1000 1 Water Proof Minimalist 85

System Recommended 3 1100 2 Thermal Modern 80

Selected Material 1000 2 Water Proof modern 80

System Recommended 1 800 1 Sound Classic 90

System Recommended 2 1000 1 Water Proof Minimalist 85

System Recommended 3 1100 2 Thermal Modern 80

200000 55 Thermal, Water Proof Modern 80

Wall #

Wall #2

Total 

Report Of Material Selection

Page 1

Material Name Picture of Wall Cost Time Risks Design Style Overal Score

Selected Material 1000 2 Water Proof modern 80

System Recommended 1 800 1 Sound Classic 90

System Recommended 2 1000 1 Water Proof Minimalist 85

System Recommended 3 1100 2 Thermal Modern 80

Selected Material 1000 2 Water Proof modern 80

System Recommended 1 800 1 Sound Classic 90

System Recommended 2 1000 1 Water Proof Minimalist 85

System Recommended 3 1100 2 Thermal Modern 80

200000 55 Thermal, Water Proof Modern 80
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Report Of Material Selection

Page 1
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Selected Material 1000 2 Water Proof modern 80

System Recommended 1 800 1 Sound Classic 90

System Recommended 2 1000 1 Water Proof Minimalist 85

System Recommended 3 1100 2 Thermal Modern 80

Selected Material 1000 2 Water Proof modern 80

System Recommended 1 800 1 Sound Classic 90

System Recommended 2 1000 1 Water Proof Minimalist 85
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کد نویسی رابط کاربری:  8گام 

کد نویسی

8مراحل گام •

نوشته می شود#Cکدهای مربوطه در زبان برنامه نویسی 

الزامات•
(UI)قابلیت انتخاب آیتم های رابط کاربری•

قابلیت گزارش نویسی و خروجی گرفتن•

قابلیت به اشتراک گذاری گزارش•

قابلیت اعمال تغییرات بر اساس مصالح انتخابی•

...و•
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بعدی3خروجی گرفتن مدل : 9گام 

خروجی برای تلفن های همراه

9مراحل گام •

افزودن ماژول  های خروجی گیرنده

الزامات•

خروجی برای کامپیوتر

Android

Windows
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تجربه کار با مدل واقعیت مجازی شخصی سازی شده

بررسی محیط مدل-1

Windowsنسخه •
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تجربه کار با مدل واقعیت مجازی شخصی سازی شده

(UI)بازکردن صفحه رابط کاربری-2

Windowsنسخه •
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تجربه کار با مدل واقعیت مجازی شخصی سازی شده

خروجی گرفتن گزارش انتخاب ها

Windowsنسخه •
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