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  معماري مهندسی آموزش تحول سیر و اطالعات يفناور
  

  1زاده تقی کتایون و  1*محمودي مهدي محمد
  تهران دانشگاه - معماري دانشکده استاديار۱

  

  چکیده
فناوري هاي دنيا استفاده از  امروزه در بسياري از دانشگاه. هاي ارتباطي بر زندگي انسان بخش جدانشدني آن است افزايش تاثير سيستم       

استفاده از فناوري اطالعات  يکنون يايدر دن. شود ناپذير بودن اطالعات در آن، استفاده مي اطالعات براي انتقال دانش با توجه به نامحدود و پايان
وتر چگونه در استفاده از کامپي"سواالتي نظير اين که . عنوان ابزار طراحي يکي از موضوعات بحث برانگيز در آموزش مهندسي معماري است به

نياز " پذيرند؟ هاي فناوري اطالعات را مي آيا معماران تمامي قابليت"که  نيو ا" روند خالقيت يا قابليت حل مسائل طراحي تاثيرگذار خواهد بود؟
ري و براي امروزه فناوري اطالعات در دفاتر معما. به پاسخ مناسب براي کاربردي شدن فناوري اطالعات در آموزش مهندسي معماري دارد

توان ادعا کرد که ابزار سنتي  مي. هايي که دربرگيرنده هيچ نوع خالقيت نيستند رود، فعاليت هاي تکراري به کار مي اجتناب از انجام فعاليت
ابليت دروني را دارند که ابزار فناوري اطالعات اين ق. اند ها ضعيف ها قوي ولي براي ارائه اين ايده براي رشد ايده) راپيد، قلم و ابزار راندو(طراحي 

ها و پوشاندن فاصله بين درک و پذيرش و حتي قبول زبان جديد که بين اين دو فاصله را  ها را براي توليد و ارتباط ايده حل طيف وسيعي از راه
در مهندسي معماري پرداخته  در اين مقاله ابتدا به بررسي سير تحول ابزار آموزش عملي. زند، در اختيار دانشجويان معماري قرار دهند پل مي

روش (عنوان ابزاري جديد مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و سرانجام مقايسه و نتايج اين دو روش  شود و سپس نقش ابزار فناوري اطالعات به مي
  .گردد معرفي مي در آموزش دروس عملي مهندسي معماري با استفاده از فناوري اطالعات) کالسيک و روش استفاده از فناوري اطالعات

  

 )ماکت( يکيزيمدل ف ،)سياسک(ه ياول يطراح ،مهندسي معماري ،آموزش سنتي ،فناوري اطالعات :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 بـراي  دنيـا،  دانشـگاهي  مراکـز  از بسياري در امروزه

 استفاده (IT) اطالعات فناوري پديده از دانش و علم انتقال
 مقـدار  بـه  لحظه هر هک نامحدود دانش و علم اين. شود مي
 فنـاوري " طريـق  از شـتابان  سـرعتي  با شود، مي افزوده آن

 تـأثير  و شـده  منتقل خاکي کرة اين نقطة هر به" اطالعات
 روزمـره  زنـدگي  و کـاري  آموزشـي،  هـاي  محيط بر را خود

  . دهد مي افزايش
ــون ــاوري" از اســتفاده اکن ــات فن ــه" اطالع ــوان ب  عن

 فنـون  و علوم هاي آموزش تمام در طراحي ابزار ترين اصلي
 مهندســي آمـوزش  در. اســت کـرده  پيــدا را خـود  جايگـاه 
 از اسـتفاده " آيـا  کـه  باشد مي مطرح سوال اين نيز معماري

 تيـ نها در که تفکر و انديشه خالقيت رکود باعث کامپيوتر
 سوال اين" شود؟ نمي يابد، مي خاتمه بنا يک خلق و ايده به
 آن نـوين  ابزارهـاي  رحضـو  بـراي  نيز گذشته هاي زمان در

 فـروکش  و زمـان  گذشت با سپس و شد مطرح نيز روزگار
 به تبديل نيز ابزار آن مخالفان، و موافقان هاي جدال کردن

 بـا  وسـائل  ايـن . شـد  معماري رشته قبلي وسايل از عضوي
 در مشخصـي  هاي جايگاه خود عملکردي خاصيت به توجه

ــد ــا و طراحــي رون  معمــاري مهندســي رشــته در اجــرا ي

 معماري مدارس در نخست که کامپيوتر حضور با. اند داشته
 گرديـد،  آغـاز  محاسـباتي  دروس براي و خوان کارت نوع از
 سـرعتي  چنين با سحرآميز جعبه اين که رسيد نمي نظر به

 هر در و باشد گذشته ابزارهاي و لوازم تمام جايگزين بتواند
 بايـد . بدهـد  معمـاران  بـه  را جديـدتري  خدمات نيز لحظه

 سـرعت  از تـر  سـريع  کامپيوتر هاي داده سرعت که پذيرفت
 در دروس متـون  به نگاهي با و است شده معماري آموزش

 بـراي  کـه  گفت توان مي ايران متوسطة و ابتدائي هاي دوره
 شـود،  مـي  داده هـائي  آموزش دانشگاهي فنون و علوم تمام
 معمـاري  بـا  آشـنائي  بـه  مربوط که مباحثي متاسفانه ولي

  .است ناچيز و کم ياربس باشد
 طراحـي  ابـزار  عنـوان  به اطالعات يفناور از استفاده

. اسـت  امـروز  معمـاري  در برانگيـز  بحث موضوعات از يكي
ــر ســواالتي ــامپيوتر از اســتفاده"  نظي ــه ك ــد در چگون  رون

 خواهـد  گـذار  تـاثير  طراحي مسائل حل قابليت يا خالقيت
 ينــاورف هــاي قابليــت تمــامي معمــاران آيــا"  و] ۱"[بــود؟

 راهنمـايي  و دادن پاسـخ  بـه  نيـاز " پذيرند؟ مي را اطالعات
  .دارد
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 بـه  شروع ۱۹۸۰ دهه از معمار مهندسان كه هنگامي
 يافزارهـا  نـرم  كردنـد،  خـود  دفـاتر  در كامپيوتر از استفاده
 كمـك  بـه  طراحي و تحرير ماشين جاي به کلمات پردازش

 طراحـي  مخصـوص  هـاي  قلـم  بـا  طراحي جاي به كامپيوتر
 توليـد  مراحـل  در كـامپيوتر  از استفاده]. ۲[ شد گزينجاي

 درصـد  ۹۰ در ۱۹۹۶ سال از امروزي هاي طراحي در نقشه
. اسـت  گرفتـه  قرار قبول مورد كامالً دنيا در معماري دفاتر

 كشي نقشه زمينه در AutoCad افزار نرم امروزي دنياي در
 اقتصادي جمله از آن بسيار مزاياي است، شده فراگير كامالً
  .است روشن و آشكار همگان براي كامالً آن كارآيي و بودن

 بـراي  معمـاري  دفـاتر  در امـروزه   اطالعـات  يفناور
 رود، مـي  كـار  بـه  تكـراري  هـاي  فعاليـت  انجـام  از اجتناب
 سـتند ين خالقيـت  نـوع  هـيچ  برگيرنده در كه هايي فعاليت

 از را بيشـتري  بسـيار  هاي قابليت اطالعات يفناور اما]. ۳[
 هـاي  قابليـت . داراسـت  دهد، مي انجام AutoCad هك آنچه

ــاوير، تصــحيح نظيــر ــب و اســكيس تص ــدي تركي ــاي بن  ه
 و) انيميشـين ( يساز ايپو بعدي، سه يمدل ساز ديجيتال،

  .هستند دسترس در آساني به كه ديگري كاربردهاي
 آمـوزش  تحول ريس و اطالعات يفناور مقاله اين در

 بـه  و رارگرفتـه ق يبررسـ  و بحـث  مـورد  يمعمار يمهندس
 يمعمـار  يمهندسـ  آموزش در ابزار نيا از استفاده ضرورت
 . شود يم پرداخته

  

  يمعمار در یآموزش ابزار تحول ریس 
 و آمـده  پديـد  دانـش  و هنر مقولة دو از که معماري

 استاد( تجربي و سنتي صورت به ابتدا از ايران در آن تعليم
ــوده) شــاگردي و ــا ۱۳۱۷ ســال از اســت، ب ــينا ورود ب  ول

 خود آکادمي بخش تهران دانشگاه در رشته اين دانشجويان
ــين. کــرد آغــاز نيــز را  دوران يــا آنهــا مدرســان گــروه اول

 يـا  و گذرانـده  غربي کشورهاي در را خود عاليه تحصيالت
 بـراي  کـه  بودنـد،  کشـورها  آن هـاي  مليت از افرادي حتي

 دانشجويان از دوره چندين آموزش و آمده ايران به تدريس
 دانـش  مقولة دو هر اهميت به عنايت با. گرفتند عهده بر ار
 محسوب معماري رشته جهش براي پرواز بال دو که هنر و

 متفـاوت  هـاي  روش و هـا  ديـدگاه  حال عين در و شدند مي
 تـأثير  آمـوزش  و تدريس در توانست مي که بخش دو براي

. آمـد  وجـود  بـه  معماري سيتدر مشي خط بگذارد، بسزائي
 تلفيقي اوليه هاي دوره التحصيالن فارغ معمارانه ديدگاه لذا
 محيطي و شخصي تجربيات و تفکر و اساتيد هاي انديشه از

 بعـد  از. آورد بوجـود  جديـدي  دانـش  و هنـر  کـه  بود خود
 داشت، ايراني اصالت نه و بود غربي نه هنر و هويت انديشه،

 دانش که گفت توان مي تکنولوژي و فني قسمت در وليکن
 در لـذا . بـود  کـرده  تلفيـق  ايرانـي  خـوب  تجربه با را غرب

 تکنولـوژي  کمـال  عدم و هويتي بي بزرگ چالش با مجموع
ــرو ــان شــد، روب ــار در و همزم ــن کن ــارغ اي ــيالن ف  التحص

 تجربيات و غني هنر و هويت با سنتي معماران دانشگاهي،
 کمـک  بـه  خـويش  خـاص  بناهاي خلق حال در خود فني

 روز گـروه  دو بـين  شـفاف  اصلةف اين و بودند دستيارانشان
 آن بـراي  نيز مالکان و حاکمان که جائي تا شد بيشتر بروز

 بـه  توجه با که طوري به آورند بوجود کاري تقسيم گروه دو
 انتخــاب را معمــاران خــود، هــاي ســاختمان کــاربري نــوع

   .کردند مي
  

  
  

 سیپرد يمعمار رشته يورود نیاول انیدانشجو :1 شکل
  .بایز يهنرها

  
 جملـه  از جديـد  بناهـاي  اجراي و طراحي ئوليتمس
 دانشگاهي معماران به بانک وزارتخانه، بيمارستان، دانشگاه،

 و مسـکن  بـازار،  مدرسه، جمله از بناها، مابقي و شد واگذار
 هـاي  دانشـکده . کردند خلق سنتي معماران دوباره را حمام

 هنرهـاي  پرديس معماري دانشکده آنها صدر در و معماري
 کـردن  پيـدا  بـراي  جـدال  حـال  در تهران، دانشگاه زيباي

 و خـاص  هنـر  نظـر  از جهان در چه و ايران در چه جايگاه
 که جدائي همان شدند متوجه ناگهان که بودند خود هويت

 پيـدا  تجربـي  معمـاران  بـا  خـود  دانشـگاهي  مسير آغازِ در
 و آمده وجود به خود ساختة علمي محيط در بار اين کردند،

ــدليل آن ــو ب ــاوري" رحض ــات فن  در آن اســتفاده و" اطالع
                         .است معماري آموزش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 ۱۵۹                .....                                                                                                                        اطالعات و سير  يناورف     

  
 

  
  

  
  

 معماران توسط شده یطراح يها ساختمان نمونه : 2 شکل
  .معمار مهندسان و یسنت

  
 هـاي  دانشـگاه  در اخيـر  دهـه  دو حدوداً که پديده اين

 خـود  فراگيـر  و رنگ پر بسيار حضور با و شده متولد ايران
 متفـاوت  بسـيار  پيش سال ۷۰ اتفاق با است رشد الح در

 دو در حرکـت  و کاري هاي گروه تفکيک زمان آن در. است
 حضـور  و وجـود  نبايـد  بـار  اين ولي بود ممکن مجزا مسير

 پافشاري که بدانيم ديبا. گرفت ناديده را" اطالعات فناوري"
 و هنـر  و فنـون  و علـوم  تمـامي  از را ما آن پذيرش عدم بر

 بتوان که افتي راهکارهايي بايد لذا دارد، مي نگه ردو هويت
 بهـره  آن از و داد پيوند قبلي هاي آموخته با نوعي به را آن

 شماري. کرد شناسائي را مسير مشخص اهداف با ديبا برد،
  :از عبارتند اهداف اين از

 بـه  معمـاري  رشـته  در" اطالعات فناوري" نياز پذيرش •
 آموزش اصلي ابزار عنوان

 فنـاوري " از اسـتفاده  نحـوه  و معمـاري  رشته آموختن •
 سطح هم طور به" اطالعات

 سير براي" اطالعات فناوري" جديدتر ابزارهاي پذيرش •
  معماري مهندسي آموزش تحول

 هنـر  و دانـش  ارتبـاط  براي بهينه راهکارهاي شناخت •
 "اطالعات فناوري" بعد و قبل هاي دوره در معماري

 تبـادل  هـاي  تفرصـ  بـه  فرهنگـي  هـاي  تهاجم تبديل •
 ايران معماري مهندسي در فرهنگي

ــه" اطالعــات فنــاوري" از اســتفاده امــروزه           عنــوان ب
 فنـون  و علوم هاي آموزش تمام در طراحي ابزار ترين اصلي

 مهندســي آمـوزش  در. اســت کـرده  پيــدا را خـود  جايگـاه 

 از اسـتفاده " آيـا  کـه  اسـت  مطـرح  سـوال  اين نيز معماري
 تيـ نها در که تفکر و انديشه خالقيت ودرک باعث کامپيوتر

 سوال اين" شود؟ نمي يابد، مي خاتمه بنا يک خلق و ايده به
 آن نـوين  ابزارهـاي  حضـور  بـراي  نيز گذشته هاي زمان در

 فـروکش  و زمـان  گذشت با سپس و شد مطرح نيز روزگار
 به تبديل نيز ابزار آن مخالفان، و موافقان هاي جدال کردن

 بـا  وسـائل  ايـن . شـد  معماري رشته بليق وسايل از عضوي
 در مشخصـي   جايگـاه  خـود  کـردي  عمل خاصيت به توجه
ــد ــا و طراحــي رون  معمــاري مهندســي رشــته در اجــرا ي
 از توان مي طراحي و ترسيم بخش در مثال براي اند، داشته

 و هـا  قلم نيز و متري ميلي کالک، پوستي، کاهي، کاغذهاي
 همچنـين  و نـويس  وانر راپيـد،  گرافوس، زغالي، مدادهاي
 و گونيـا  حسـاب،  ماشـين  شابلن، اشل، محاسب، کش خط

  . برد نام پرگار
 ذکـر  را تـراز  و شـاقول  نقاله، ريسمان، ها، کارگاه در

ـ هر از اسـتفاده  يادگيري که کرد  بـراي  ابزارهـا  ايـن  از کي
 حضـور  بـا  ولـي  بـود،  مفيد بسيار معماري مهندسي رشته

 خوان کارت نوع از ماريمع دانشکده در نخست که کامپيوتر
 کـه  رسيد نمي نظر به گرديد، آغاز محاسباتي دروس براي و

 تمـام  جايگزين بتواند سرعتي چنين با سحرآميز جعبه اين
 خـدمات  نيـز  لحظه هر در و باشد گذشته ابزارهاي و لوازم

 سـرعت  کـه  پـذيرفت  بايـد . بدهد معماران به را جديدتري
 شده معماري آموزش تسرع از تر سريع کامپيوتر هاي داده

 و ابتـدائي  هـاي  دوره در دروس متـون  بـه  نگاهي با و است
 فنـون  و علـوم  تمـام  براي که گفت توان مي ايران متوسطة

 مباحثي متاسفانه ولي شود مي داده هائي آموزش دانشگاهي
 نـاچيز  و کـم  بسـيار  باشد معماري با آشنائي به مربوط که

  . است
 تمــام در هنــوز وترکــامپي آمــوزش اگرچــه حــال نيعــ در

 ولي نشده شروع متوسطه و ابتدائي تحصيالت هاي محيط
 در" اطالعـات  فنـاوري " از نـوع  اين که کرد قبول توان مي

 معماري رشته تحصيالت مشتاقان لذا دارد، حضور منازل
 معمـاري  از خـالي  دانـش  و کـامپيوتر  از اوليه اطالعات با

 دانـش  آنهـا  اسـاتيد  اکثـر  که شوند مي هايي دانشگاه وارد
 را کـامپيوتر  بـا  کمـي  آشـنائي  ولي معماري باالي بسيار
 کاغـذ  دوران ديگـر  ولـي  شـود  مـي  شروع ها چالش. دارند

 فنــاوري" عصــر بلکــه نيســت، شــاقول و راپيــد پوســتي،
 نبايـد  را آن حضـور  و رشد شتابان روند و است" اطالعات

                                           .گرفت ناديده
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 آزاد، دست هیاولي ها طرح: وتریکامپ بدون وزشآم :3 شکل
  .ییاجراي ها نقشه ه،یاولي ها نقشه

  

   1اطالعات يفناور
 و ها کيتکن مجموعه شامل اطالعات يفناور اصطالح

 -سـتم يس يبانيپشت و يساز نهيبه يبرا که است ييابزارها
 نيهمچنـ . هستند دانش و اطالعات تيمحور بر فعال يها

 تيريمد و ينگهدار اجرا، گسترش، ،يطراح مطالعه، شامل
 ژهيـ و بـه  و وتريکـامپ  بـر  يمبتنـ  ياطالعـات  يهـا  ستميس

 بـه . اسـت  وتريکامپ يافزار سخت و يافزار نرم يکاربردها
 کـه  رود يمـ  کار به ييها يفناور فيتوص يبرا گر،يد عبارت
 و انتقال ،يابيباز پردازش، ،يساز رهيذخ ضبط، در را انسان

 اصـــطالح نيـــا. کننـــد يمــ  ياريـــ اطالعـــات افــت يرد
 نمـابر،  قيطر از انتقال وتر،يکامپ مانند نينو يها يتکنولوژ

 نيهمچن و کيکروالکترونيم دور، راه از ارتباط کروگراف،يم
 اسـناد،  يگانيبا يها ستميس مانند تر يميقد يها يتکنولوژ

 بـر  در را يحکـاک  و چاپ ،يکيمکان يمحاسبات يها نيماش
  .رديگ يم

  

   2معماري طراحی
 نديفرا صد چند از نديفرا يک تنها ساختمان طراحي

 محصـوالتي  سـاخت  سـوي  بـه  را انسـان  که است طراحي
 موجـود،  مدارک به توجه با. کند مي هدايت متنوع و متعدد

 داشـته  وجـود  پـيش  سال هزار چندين از معماري طراحي
 معمـاري  رسـاله  بـه  تـوان  مي عقيده اين اثبات براي. است

 اسـت،  زمينه اين در روشني و واضح مدرک که ۳ويترويوس

 تـر  غنـي  محتواي و معماري پيچيدگي دليل به. کرد اشاره
 زنـدگي  شـدت  بـه  معمـاري  آن، در سـمبوليک  هاي ارزش
 تـأثير  تحـت  کليت يک عنوان به را فيزيکي محيط و مردم

  .]۴[ دهد مي قرار

  

  
  

  
  

ي ها نقشه ،یماتمقدي ها طرح: وتریکامپ با آموزش : 4 شکل
 .يساز ایپویی اجراي ها نقشه ه،یاول

  

 نشـان  خـوبي  بـه  شـد،  اشاره آن به باال در که آنچه
 از حـداقل  معمـاري  طراحـي  تعريـف  کـه  است اين دهنده

 نظرهـاي  تجديـد  و ارزيـابي  دستخوش نوزدهم قرن اواخر
ــاوت ــده متف ــت ش ــش. اس ــاراني بســزاي نق ــد معم  مانن

 مـدرن،  معمـاري  يک سوي به کتاب تأليف با ۴لوکوربوزيه
ــک ــدرايت فران  کنگــره( ماننــد معمــاري هــاي گــروه و لوي

 از مختلـف  تعـاريف  تعيـين  در) مـدرن  معماري المللي بين
 طـور  بـه  بخـش  ايـن  در. است مشخص خوبي به معماري
 طراحــي تعريــف ايجــاد در کــه عقايــدي و افکــار خالصــه
  .گيرند مي قرار بررسي مورد اند بوده مؤثر معماري

 براي] ۶[ پوپر کارل تئوري مدل اساس بر مدلي] ۵[ براون
  :نمايد مي ترسيم زير شکل به طراحي نديفرا
  

 P1 TS   EE  P2 
  

ــن در ــدل اي ــده نشــان P1 م ــوردنظر، مســأله دهن  TS م
ــل راه ــاي حـ ــي هـ ــذف EE، (TS1……TSn) آزمايشـ  حـ
 حـل  دهنـده  نشـان  نيـز  P2 و قبـول  قابل غير هاي حل راه

 طراحـي  مدل اين در. باشد مي دوم لهمسأ واقع در و مسأله
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 مسـائل  از بعضـي  مـورد  در متعدد هاي بازبيني با معماري،
 کـار  ابتـداي  در کـه  تکنيکي و اجتماعي مسائل فرم، مانند

 آن از پـس . کنـد  مـي  پيـدا  توسعه و رشد اند، شده فراموش
 برجسته و غالب هاي ضعف عنوان به که آنها از بعضي براي
. گـردد  مي تهيه آزمايشي هاي اسخپ اند، شده مشخص طرح

 و شـود  مـي  انجام طرح ياجزا جايي جابه با معموالً کار اين
 دقـت  بـا  متوالي هاي برگشت و رفت در مراحل اين تمامي
 چنـين . گيرنـد  مـي  قـرار  نقـد  مورد و است شده داده شرح

 مـدارس  شتريب در که است چيزي آن دقيق طور به روندي
 تفـاوت  اين با. رود مي کار به طراحي آموزش براي معماري

 مسـأله  حـل  و کـردن  نقـد  مراحل معماري مدارس در که
  .شود مي تکرار بار چندين

 فرهنگي، عوامل نظر از معماران هاي گرايش و نگرش
 سـنجيده  چگونـه  عوامـل  ايـن  که اين و...  و شناسي روان

 طراحـي  روند در زيادي تأثير که هستند مسائلي شوند، مي
 دهد مي قرار بحث مورد را موضوع اين اونبر. دارند معماري

 و نظـرات  و عقايد بنابراين و سازي ساختمان و طراحي که
 نقـدهاي  طـي  در فقـط  اسـت  ممکن آن طراح هاي گرايش
 حـالتي،  چنـين  در. شـود  سـنجيده  و ديده طرح به مربوط

 کـه  نقادانـه،  تحليل و هيتجز عنوان به است ممکن طراحي
 گرفتـه  نظـر  در بگيـرد،  خـود  به را مسأله صورت فرم بايد

 هـاي  حرکـت  بـه  تبـديل  طراحـي  صورت اين غير در. شود
 داشـته  معمارانه فرم بايد حرکت هر که شود، مي پي در پي

 ايـن  کـه  هرچنـد  اسـت،  معمـاري  نوع از مسأله زيرا باشد،
 داشـته  را خـود  خـاص  اقتصادي و اجتماعي شرايط مسأله

 هـاي  رکـت ح ايـن  کـه  هسـتند  وسايلي طراحي ابزار. باشد
  .کنند مي بيان قابل را درپي پي

 بخش دو به را طراحي جديد نگرشي با] ۷[ برادبنت
 حالت در. کند مي تقسيم سنجش قابل غير و سنجش قابل
 کـه  مختلـف  هـاي  تکينيـک  از اي محدوده است ممکن اول
 شـود  بـرده  کـار  به قرارگيرند، معمار دسترس در توانند مي

ــد ــاي مانن ــا پژوهشــي، کاره ــاتي، تتحقيق ــل عملي  تحلي
 را قدرتمندي ابزارهاي که کامپيوتر کاربردهاي و ها سيستم

 بخـش  يعنـي  دوم حالت دهند، مي ارائه سازي تصميم براي
 ماننـد  ذهني موضوعات به بيشتر معماري سنجش غيرقابل

 هـا  ارزش و مکـان  احسـاس  هويـت،  ذهنـي،  سـازي  تصوير
 علمـي  قـوانين  توسط کامالً که موضوعاتي شود، مي مربوط

 حالـت  ايـن  در معماري طراحي بنابراين و شوند نمي درک
 کـامالً  طـور  بـه  اسـت،  معماري سنجش غيرقابل بخش که

 عينيت به را ذهني موضوعات تواند نمي اتوماتيک و خودکار
 عناصـر  کـه  اسـت  مشـخص  کـامالًً  عـالوه  بـه . کند تبديل

 مشـارکت  و معماري به پيوستگي بدون تاريخي و فرهنگي
 نتيجـه  در. بـود  خواهنـد  شکسـت  به محکوم عاًقط مردمي

 اشـاره  فـرم  به معموالً که معماري، سنجش غيرقابل بخش
  .ماند مي باقي هنري خالقيت حوزه در دارد،

 آن تکنيکـي  مسائل و فرم که است معتقد] ۷[ براون
 بـه  کـه  هسـتند،  پيچيـده  و بافته هم در طراحي در چنان

 اين به فرم بر تأکيد .کرد جدا هم از را آنها توان مي سختي
 از تـر  فهـم  قابـل  و تـر  نمايان مشهودتر، فرم که است دليل
 زنـدگي  بـا  بيشـتر  بنـابراين  و اسـت  معماري ياجزاء ساير

  . است ارتباط در انسان روزمره
 نهايي فرم معمار که آن براي طراحي سنتي ابزارهاي

 دارنـد،  قـرار  وي دسـترس  در آورد، دسـت  به را ترسيمات
ــدوهاي ،۶گرافيکــي تصــاوير ،۵اوليــه هــاي طــرح ماننــد  ران

 کـه  ۹هيـ اول هـاي  ماکت يا و ۸بعدي سه هاي مدل ،۷معماري
 در پايـه  هـاي  فـرم  مفهـوم  به رسيدن و ها ايده کشف براي

 ابـزاري  عنـوان  بـه  تـوان  مي را آنها. روند مي کار به طراحي
 ابـزار  حـال  عين در ولي ها ايده ايجاد براي مفيد و سودمند
 نديـده   آموزش هاي چشم براي خصوص به يفضع ارتباطي

 بـراي  گرافيکـي  تصـاوير  و مسـطح  هندسـه . آورد شـمار  به
 جـدا  بخـش  کـه  طـرح  فلسـفه  و فـرم  بين ارتباط يبرقرار

 درک براي آنها. روند مي کار به است، معماري زبان نشدني
  .اند مؤثري ابزار معماري، اهداف

 زيـادي  ييرتغ تاکنون ابتدا از ابزار اين تاريخي نظر از
 و معمـاران  بـين  ارتبـاط  بـراي  را قطعـي  معاني و اند نکرده

 ايـن  است ممکن. اند کرده فراهم زمان طول در کارفرمايان
 بـراي  طراحـي  سنتي ابزار که باشد داشته وجود نيز عقيده

 ضـعيف  هـا  ايـده  ايـن  ادراک بـراي  ولـي  قـوي  ها ايده رشد
ـ  قابليت اين اطالعات يفناور ابزار. هستند  دارنـد  را يدرون

 هـا،  ايـده  ارتباط ايجاد براي را ها حل راه از وسيعي طيف که
 حتـي  و شـده  ارائـه  هاي ايده پذيرش و درک بين پوشاندن

 بـه  پوشـاند،  مـي  را فاصله دو اين بين که جديد زبان قبول
  .دهند پيشنهاد معماران

  

 نـد یفرا در اطالعـات  يفنـاور  نقـش  بررسی
  يمعمار طراحی

 ،يمعمـار  طراحي شروع نقطه که موضوع اين امروزه
 براي ها ايده کشف آن از پس و کارفرما هاي خواسته ارزيابي
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 و تجربـه  هـوش،  کـاربرد  راه از نيازهـا  ايـن  بـه  دهي پاسخ
 شـده  اختيار ابزار. است شده پذيرفته کامالً است، خالقيت

 توسـعه  و رشد و ها ايده ابراز امکان بايد ها فعاليت اين براي
 انـواع  اطالعـات،  يفنـاور . سـازد  فـراهم  طراح براي را آنها

 ايـن  بـراي  تواننـد  مـي  کـه  سازد مي فراهم را ابزاري متعدد
 اوليـه  هـاي  طـرح : شـامل  ابـزار  ايـن . باشـد  مفيـد  انتخاب

 بـا ) مقطـع  و نمـا  پـالن، ( دوبعـدي  هاي نقشه کامپيوتري،
 کامپيوتري يمدل ساز اتوکد، کامپيوتري برنامه از استفاده

 در ابـزار،  ايـن  از تعدادي. باشند مي شده راندو ترسيمات و
 اشاره آن به قبالً که( طراحي نديفرا از شده شناخته تعريف

 کـامالً  هـاي  توانايي آنها بقيه که درحالي هستند، توانا) شد
. سـازند  مـي  فـراهم  را متنـوعي  تکنيـک  نتيجه در و جديد
 يـک  از اسـتفاده  پـذيرش  کـه  کند مي مشخص] ۸[ کراسر

 نـو  هـاي  ايـده  ايجـاد  بـراي  توانـد  مـي  جديـد  ياورفن ابزار
ــاک و نامناســب ــرا باشــد، خطرن ــن زي ــزار، اي  فراگيــري اب

 طراح اگر که ساخت، خواهند ناگزير را يجديد هاي مهارت
  .کرد خواهد وارد را صدماتي طرح به نباشد، آشنا آنها با

ــايي يمعمــار طراحــي در مهــم موضــوع  ايجــاد توان
 نديفرا ارتقاي و رشد هدف با يعسر و جديد اوليه هاي طرح

 طراحـي  کـه  است معتقد] ۱[ برتول. باشداست مي طراحي
 نـد يفرا در آن اندک کارگيري به دليل به کامپيوتر کمک به

 اشـنايدر . انـد  گذاشته آن بر که است ينامناسب نام طراحي
 ارائه يبرا بيشتر اتوکد ابزار که دارد اشاره نکته اين به] ۹[

 کـار  بـه  سـاخت  بـراي  جزئيـات  داراي و دقيـق  ترسيمات
 را اتوکد توان نمي بنابراين. اوليه هاي طرح ايجاد تا روند، مي

 اوليه هاي طرح نيازهاي به دهي پاسخ براي نامناسب ابزاري
 يفنـاور  ابزار از شماري بي تعداد حال اين با. آورد شمار به

 هـاي  طـرح  ايجـاد  بـراي  توانند مي که دارند وجود اطالعات
 نقاشـي،  افزارهـاي  نـرم  شـامل  ابـزار  اين روند، کار به اوليه

 و کـامپيوتري  رنگ الگوهاي ديجيتالي، تصاوير در تغييرات
 را دسـتي  و اوليـه  طرح يک. هستند اتوکد در اسکيس ابزار
 بـه  را آن اينکـه  يـا  و داد اسيمق تغيير آساني به توان نمي

 اسـکيس  يـک  امـا . کرد تبديل معماري گرفته شکل نقشه
 را آن يـا  و کرد ويرايش سريع نسبتاً توان مي را يوتريکامپ

 اغلـب . نمـود  تبـديل  معمـاري  گرفتـه  شـکل  نقشـه  يک به
 تغيير ديگر، هاي فايل کردن وارد قابليت اتوکد افزارهاي نرم
 واقـع  در. دارند را کامپيوتري هاي اسکيس ترسيم و اسيمق

 را خود دستي هاي نقشه معمول طور به طراحان از بسياري
 در هـا  فايـل  کردن باز و اوليه هاي طرح اسکن از استفاده با

 که محلي در کامپيوتري تصويرسازي با و نقاشي هاي برنامه
 به کرد، استفاده ها نقشه در سريع تغييرات مزاياي از بتوان

  .کنند مي تبديل کامپيوتري هاي اسکيس
 ايجاد مفهومي طراحي مرحله در نياز مورد ديگر ابزار

 انتقـال  هدف با مقطع و نما پالن، مانند يدوبعد هاي نقشه
 ابـزار  هرچنـد . باشد مي مخاطب با ارتباط ايجاد و اطالعات

 هـاي  زمـان  در اهـداف  ايـن  براي شده گرفته کار به سنتي
 هنـوز  آنهـا  همه ولي اند، يافته رشد و شده پااليش مختلف

 واسطه يک طريق از خود محصول بعدي سه نمايش به هم
. دارند نياز معماري مشترک زبان و ترسيم حهصف دوبعدي،

 دفـاتر  از بسـياري  در اتوکـد  برنامـه  رسد مي نظر به امروزه
 ماننـد  دوبعـدي  ترسيمات ايجاد و خلق براي فقط معماري

 بـه  حقيقـت  در و شـوند  مي برده کار به مقطع و نما پالن،
 ترسـيم  تختـه  يـک  از بيش کمي چيزي به اتوکد افزار نرم

 يـک  عنـوان  بـه  اتوکد از دفاتر از بسياري در. شود مي نگاه
 و گـردد  مـي  اسـتفاده  هـا  تکنيسين توسط تکينيکي مهارت

 شـکل  هاي نقشه به شيوه اين در طراحان دستي هاي نقشه
  .شود مي تبديل معماري گرفته

 سـه  هـاي  مـدل  سـاخت  بـه  نياز يمعمار طراحي در
 سـه  هـاي  مـدل  مختلـف،  نظـرات  به بنا. دارد وجود بعدي
 مقيـاس،  از واقعي احساس يک طراحان که آن براي بعدي

 ساخته آورند، دست به را طرح فضايي وارتباطات تناسبات
 يـا  و چوب از معموالً که فيزيکي هاي مدل چنين. شوند مي
 زمـان  و هسـتند  پرهزينه اغلب] ۱۰[ شوند مي ساخته فوم

 بـه  حـال  عـين  در. شود مي صرف آنها ساخت براي زيادي
. نيسـتند  حمل قابل نيز راحتي به و شوند مي خراب يآسان

 را مسائلي چنين کامپيوتري بعدي سه هاي مدل از استفاده
  .ندارد درپي

 اشـکال  تواننـد  مـي  کـامپيوتري  بعـدي  سه هاي مدل
 يـا  و اي شبکه توپر، هاي مدل مانند باشند، داشته گوناگوني

 متفـاوتي  هاي تکنيک چنين). اي صفحه( سطحي هاي مدل
 اخيـر  هـاي  سـال  در کـه  اتوکـد  و اطالعـات  يفنـاور  مانند

 توسـعه  و رشـد  حـال  در دائمـاً  انـد،  يافتـه  زيادي گسترش
 اطالعـات  يفنـاور  توانـايي  و قـدرت  کـه  اندازه هر. هستند
 بـراي  نيـز  بهتـري  و تواناتر هاي تکنيک شود، بهتر و بيشتر
 هاي مدل. شود مي فراهم معماري بعدي سه هاي مدل ايجاد
 بعـدي  سه اشيا حرکت که است ستوريد کامپيوتري توپر
 ايجـاد  جـاي  بـه . نمايـد  مي تسريع را کامپيوتر صفحه روي

 طراحي نديفرا کنند، هدايت را طراحي نديفرا که ابزارهايي
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 مناسـب  را اطالعـات  يفنـاور  هـاي  قابليت تا کند مي تغيير
 سـه  هـاي  مـدل  ايجـاد  براي کامپيوتر که روشي]. ۶[ سازد

 ايجاد دستي هاي روش شبيه بسيار کند، مي استفاده بعدي
 ترسـيم  و دقيـق  هـاي  گيـري  انـدازه  بـا  هـايي  مـدل  چنين

 کـامپيوتري  هـاي  مـدل  کـه  تفـاوت  اين با است، پرسپکتيو
 هــاي مــدل عــالوه بــه. شــوند مــي توليــد خودکــار طــور بــه

 در ديـد  نقـاط  که اين آن و دارند مهمي مزيت کامپيوتري
 هـاي  مدل از تر يطبيع بسيار و بيشتر کامپيوتري هاي مدل

 هـاي  مدل توان مي پاياني مراحل در ضمن در. است دستي
  .کرد راندو را کامپيوتري

 آنهـا  بـه  باال در که اطالعات يفناور ابزارهاي تمامي
 طراحـي  نديفرا دستي هاي روش مشابه نوعي به شد اشاره
 ابزارهـاي  به دسترسي قابليت اطالعات يفناور اما. اند بوده

 در اسـتفاده  براي توانند مي که دارد را اييه تکنيک و جديد
 شـامل  ابـزار  ايـن  تـرين  مهم. باشند مفيد مفهومي طراحي
. اســت ۱۱کــامپيوتري هـاي  انيميشــن و ۱۰پــارامتري اتوکـد 
 مجـرد  مـدل  يـک  از کـه  اسـت  اين پارامتري اتوکد مفهوم

 نيـاز  مـورد  تصـاوير  و ترسيمات تمام توان مي شده، ساخته
   کرد جاداي را طرح ارائه براي

 هـيچ  بـه  دسـتي  ابزار از استفاده با که ديگري امکان
 معمـاري ) پوياسـازي ( انيميشـن  نيسـت،  پـذير  امکان وجه
 تصاوير کردن تر يواقع ابزاري چنين از استفاده هدف. است
 در تـوان  مي ابزار اين از استفاده با. است امکان حد تا طرح
 مختلفي هاي حالت توانند مي ها انيميشن. کرد حرکت طرح

 و اشـيا  بـدون  يا و با ساده حرکت يک مانند باشند، داشته
 درون زدن قـدم  يا منظره، يک سمت به ديد نقطه از افراد
 ساختمان يانرژ جذب زانيم به مربوط مطالعات فضا، يک

 نـاظر  فرد انيميشن در ديد نقطه. طرح اطراف در پرواز يا و
 جـود و کـردن  پنهـان  بـراي  چيـزي  که سازد مي متقاعد را

 طـراح  توسـط  ثابـت  ديد نقطه يک ابزار اين در زيرا ندارد،
 و مـوثر  بسـيار  عامـل  تواند مي امر اين. است نشده انتخاب
 اسـتفاده  بـدون  طرح کل ديدن نظر از کارفرما براي مثبتي

 را انيميشن از استفاده] ۱۱[ اسپيلر باشد ثابت ديد نقطه از
 ضروري رغي مخاطب با طرح فلسفه ارتباط کاهش دليل به

 عنوان به را معماري انيميشن ]۱۲[ فير که حالي در داند مي
 و شـيوه  با بلکه ماده و جسم با تنها نه تواند مي که تدبيري

  . گيرد مي نظر در باشد، بيان قابل نيز سبک
  

 طراحی ارتقاي باعث چگونه اطالعات يفناور
  شود؟ یم يمعمار

 ضـوع مو ادبيات در قبلي هاي بخش در که گونه همان
 و تقويـت  کمـک،  بـراي  اطالعـات  يفناور ابزار شده، اشاره
 از اعـم  يمعمـار  طراحـي  دسـتي  هـاي  روش يارتقـا  شايد

 در يمدل سـاز  و رسمي و گرفته شکل هاي نقشه اسکيس،
ــترس ــتند دس ــاور اينکــه و هس  و ابــزار اطالعــات يفن

 انيميشن و پارامتري اتوکد شکل به را جديدي هاي تکنيک
 عـالوه  بـه . سـازد  مي فراهم طراحان ادهاستف براي معماري
 اي وسـيله  عنوان به اطالعات يفناور ابزار که شد اشاره قبالً

 شـوند،  نمـي  گرفتـه  نظر در معماري طراحي روند در اصلي
 روند در تسريع براي اي وسيله عنوان به را آنها توان مي ولي

 دستي ابزار که شد مشخص همچنين. آورد شمار به طراحي
 يفنـاور  ابـزار  ولـي  هسـتند  قـوي  بسـيار  هـا  دهايـ  رشد در

 و مخاطـب  بـه  اطالعـات  انتقال و ارتباط ايجاد در اطالعات
 بسـيار  مختلـف  مصـالح  و مواد از استفاده امکان چنين هم

    .کنند مي عمل قوي
  

  
  

  .اطالعات يفناور از استفاده با يمعمار یطراح نمونه :5 شکل
  

 ۲۵ ةمجمـوع  روي بر آزموني فرضيه، اين تائيد براي
 منظور اين به. شد انجام تهران دانشگاه انيدانشجو از ينفر

. شد تهيه موضوع ادبيات يها افتيدر براساس اي پرسشنامه
 و بود شده مشخص يمعمار طراحي نيازهاي جدول هر در

 نظر از را ابزار هر که ساخت مي قادر را دانشجو هر بنابراين
 از. کنـد  يـازدهي امت يمعمـار  طراحي نديفرا در سودمندي
 نديفرا در که را ابزاري که بود شده سوال ابتدا در مخاطبان

 آنهـا  از بعد و کنند مشخص هستند، موثر يمعمار طراحي
) عـالي  ــ  ضعيف( ۵ تا ۱ عدد بين را آن بود شده خواسته

 ادبيـات  در کـه  يمعمار طراحي در موثر عوامل به توجه با
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 يا مصـاحبه  سسپ. دهند امتياز بود، شده مشخص موضوع
 فـرد  هـر  از ابتـدا  در. شـد  انجـام  انيدانشـجو  از کيـ هر با

 محتواي و ساختار مورد در که شد خواسته شونده مصاحبه
 نـد يفرا در الزم ابـزار  تشـخيص  بـراي  آيـا  که اين و جدول

 پرسشـنامه  در شـرحي  خير، يا سودمندند يمعمار طراحي
 هرسـت ف کـه  بودند القول متفق نفر ۲۵ تمامي. نمايد اضافه
ــزار ــر و جــامع کــامالً اب ــوده فراگي ــي ب  حــال عــين در ول

 فهرسـت  در ديگـر  ابـزار  کردن اضافه براي را پيشنهادهايي
 ابـزار  شـده  کسـب  امتياز به مقاله ادامه در. بودند داده نيز

 تشخيص سودمند معماري مفهومي طراحي در که مختلف
  .شود مي پرداخته اند، شده داده

  

  دستی هاي اسکیس
 جـوهر  ابزار اين که بود شده اشاره موضوع اتادبي در

 امتيـاز  دهنـده  پاسـخ  افـراد . اسـت  طراحي خالقيت اصلي
 آرا اتفـاق  بـه  و ذهني تصور در خالقيت مولفه به را بااليي
  . بودند داده را ۵ امتياز

 
  . یدست) سیاسک( هیاول يها یطراح : 6 شکل

 

   )مقطع و نما پالن، مانند( بعدي دو هاي نقشه
 هـاي  نقشه اصوالً که شد مشخص تحقيق يشينهپ در

 و تکامل معرفي و نمايش براي ابزاري معماري در بعدي دو
 عمـومي  شـکل  در رسيده اتمام به طرح يا و طرح پيشرفت

 آنکـه  براي مواقع بعضي در آنها که اين و هستند فهم قابل
 کـار  بـه  دهنـد،  نشان را طرح يک در تناسبات يا و مقياس

 گرفتـه  قـرار  سـوال  مـورد  که نفري ۲۵ از رنف ۱۵. روند مي
 چنين طريق از طرح با ارتباط ميزان براي را ۵ امتياز بودن
  .دادند اختصاص هايي نقشه

  

  دستی راندوي
 تکميـل  را پرسشـنامه  کـه  کساني نفر ۲۵ از نفر ۲۰

 قـرار  بحـث  مـورد  موضـوع  ادبيات در که چه آن با کردند،
 مرحلـه  در دستي يراندو که اين آن و بودند موافق گرفت

م هـ  و رنگـي  صورت به ها ايده کشف برايي معمار طراحي
.                                                             است ضروري و الزم دياسات با بهتر ارتباط برقراري چنين

   

  
  

 يفناور از استفاده با شده جادیا يبعد دو يها نقشه : 7 شکل
 .اطالعات

  
  .یدست يراندو : 8 شکل

  
  )ماکت( فیزیکی هاي مدل

 سـه  هـاي  مـدل  کـه  شد مشخص موضوع ادبيات در
 عـين  در ولي باشد مي طرح معرفي براي الزم ابزاري بعدي

 مشخص چنين هم و نيستند اساسي و ضروري بسيار حال
. اسـت  گير وقت و پرهزينه هايي مدل چنين ساخت که شد

 فـوق  نتـايج  بـا  يهمگـ  قرارگرفتند، سوال مورد که افرادي
 از همواره که کردند اشاره آنها از نفر ۵ فقط و بودند موافق
  . کند مي استفاده طرح مشخصات ارائه براي ماکت

  
  کامپیوتري هیاول يها طرح

 يهــا طــرح کــه شــد مشــخص موضــوع پيشــينه در
 ماننـد  آن از اسـتفاده  هـاي  محـدوديت  دليل به کامپيوتري

 نبـودن  دسـترس  در همچين و اطالعات ورود سهولت عدم
 در دسـتي  هـاي  اسـکيس  بـه  نسبت مناسب، افزارهاي نرم

 اصلي مزيت که شد معلوم چنين هم. دارند قرار دوم درجه
 دسـتي  هـاي  اسـکيس  بـه  نسـبت  کامپيوتري هاي اسکيس

 پرسشنامه که افرادي از يک هيچ. است آن انعطاف قابليت
 نفـر  ۵ فقط و نبودند آگاه ابزاري چنين از کردند تکميل را
 هـاي  اسـکيس  دياسـات  که داشتند اشاره نکته اين به آنها از

 کـه  داشت وجود نيز تصوير اين. دهند مي ترجيح را دستي
 هسـتند  اي غيرحرفه و غيراستادانه کامپيوتري هاي اسکيس
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 شـود  ثابت روزي شايد و است پرهزينه نيز آنها يادگيري و
  . دارند نيز کمتري کارايي کامپيوتري هاي اسکيس که

  
 

  
  

  .يوتریکامپ) سیاسک( هیاول يها طرح نمونه : 9 شکل
  

  کامپیوتري راندوي و مسطح تصاویر سازي، مدل
 سـه  ايـن  بايـد  کـه  شـد  مشخص موضوع پيشينه در

مـدل   که شد مشخص همچنين. باشند پيوسته هم با مورد
 باشـد،  مـي  ماکت مانند قدرتمند اي وسيله بعدي سه يساز
 فيزيکـي  هـاي  مـدل  از مراتـب  بـه  آن انعطاف قابليت ولي

 از کــه مســطح تصــاوير مــورد در. اســت بيشــتر) ماکــت(
 موضـوع  ادبيات در نيز آيند مي دست به بعدي سه هاي مدل

 از نفر ۱۵. باشند مي قدرتمندي ابزار بسيار که شد مشخص
 بعـدي  سـه  هـاي  مدل از که پذيرفتند دهنده پاسخ نفر ۲۵

        .اند کرده استفاده کامپيوتري
                   

  
  

  .يوتریکامپ يراندو نمونه : 10 شکل
  

  پارامتري اتوکد
 پـارامتري  اتوکـد  که شد مشخص موضوع پيشينه در

 تا دارد کاربرد جزئيات ارائه براي تفصيلي طراحي در بيشتر
. گيـرد  قرار استفاده مورد يمعمار طراحي مرحله در اينکه

 مسـطح،  يرتصـاو  پـارامتري  اتوکـد  که شد اشاره همچنين
 تمامي دهد مي انجام تر سريع را راندو و بعدي سه هاي مدل
 اند نکرده استفاده تاکنون ابزار اين از که داشتند اذعان افراد

 ضروري غير ولي مفيد ابزاري که بودند معتقد چنين هم و
  . باشد يم يمعمار طراحي مرحله در

  
  

  .يپارامتر اتوکد : 11 شکل
  

  معماري انیمیشن
 بـراي  ابـزار  ايـن  کـه  شد مشخص موضوع ياتادب در

 بـراي  ضـرورتي  ولـي  هسـتند  سودمند بسيار ارتباط ايجاد
. نـدارد  وجـود  مفهـومي  طراحـي  محلـه  در آنها از استفاده

 اسـتفاده  تـاکنون  ابزار اين از که داشتند اذعان افراد تمامي
 بـراي  مفيـد  ابـزاري  کـه  بودند معتقد چنين هم. اند نکرده
 يمعمـار  طراحـي  مرحله در ضروري غير ولي ارتباط ايجاد

  . باشد مي
  

  گیري نتیجه
 مختلـف  طـرق  به توان مي را يمعمار طراحي گرچه

 طراحـي  انـدرکار  دسـت  نـوعي  به که افرادي و کرد تعريف
 توصـيف  را آن گونـاگون  هاي ديدگاه با باشند، مي معماري

 يمعمـار  طراحـي  کـه  معتقدنـد  افـراد  همه ولي کنند، مي
 بـه  کـه  اسـت  تکـرار  قابـل  و شـده  تعيين خالق، ندييفرا

 هـاي  حـل  راه سـنجش  و هـويتي  مشخصـات  تعيين منظور
. اسـت  ارتبـاط  در طـرح  هـاي  خواسته تامين براي متفاوت
 ذهنـي،  تصـوير  از عبارتنـد  يمعمار طراحي اصلي نيازهاي

 تغييـر،  امکـان  و اجرا سرعت انعطاف، قابليت ارتباط، ايجاد
 بــراي را اســتفاده ينبيشــتر کــه شــده شــناخته ابزارهــاي
ــان ــد طراح ــد دارن ــاي اســکيس: از عبارتن ــت ه  آزاد، دس

 بعـدي  سـه  هـاي  مـدل  مـواردي  در و بعـدي  دو هاي نقشه
 بـه  محـدود  يمعمـار  طراحـي  هـدف  که هنگامي). ماکت(

ــاد ــاط ايج ــود، ارتب ــورت آن در ش ــروري ص ــت ض  از اس
 مناسـب  رانـدوي  و خـوب  کيفيـت  بـا  دستي هاي اسکيس

ــي در. شــود اســتفاده ــاکنون حــال نع  از الزم اســتفاده ت
 رغـم  علـي  معمـاري  طراحـي  در اطالعات يفناور ابزارهاي

 عمـل  بـه  امروز، شرايط در ابزارها اين قابليت و گستردگي
 تغيير در زيادي مقاومت هنوز رسد مي نظر به  است نيامده

  . دارد وجود طراحي از بخشي چنين در ابزار نوع
 نشـان  حقيـق ت ايـن  در آمـده  عمـل  بـه  هاي بررسي

 اساسي اي وسيله اطالعات يفناور ابزار که است آن دهنده
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 را ايـن  قابليت و روند مي شمار به يمعمار طراحي روند در
 در سـرعت  و کـارايي  افـزايش  جهـت  در يراتييتغ که دارد
  . کند ايجاد ها تمرين اين انجام فعلي روند

 در برتـر  ابـزار  شـک  بـدون  آزاد دسـت  هاي اسکيس
 اين اطالعات يفناور ابزار. رود مي شمار به يمعمار طراحي
 درجـه  افـزايش  بـا  را سـنتي  ابـزار  ايـن  که دارد را توانايي
ــاف ــذيري انعط ــين هــم و پ ــزايش چن ــدوي ســرعت اف  ران
 بـه . نمايـد  تقويـت  دسـتي  رانـدوهاي  حد در هايي اسکيس

 در را تغييراتـي  که کرد متقاعد بتوان را طراحان اگر عالوه
 جديـد  هـاي  مهـارت  از و کننـد  اعمال خود اوليه هاي طرح

 خواهـد  قادر اطالعات يفناور صورت اين در کنند، استفاده
 بيشـتر  سـرعت  و بهتر ارتباط براي قدرتمند ابزاري که بود
  . دهد قرار آنان اختيار در

 و کار نحوه در تغيير هرگونه اعمال در معموالً امروزه
 ت،اطالعـا  يفنـاور  جديـد  هـاي  مهـارت  فراگيري در حتي

. خـورد  نمي چشم به يمعمار دياسات سوي از زيادي تمايل

 دليـل  دهد مي نشان تحقيق اين در شده انجام هاي بررسي
 ابـزار  ايـن  هـاي  توانـايي  بـه  نسبت در ترديد وجود امر اين
 کاربردهايي دهد مي نشان مطالعات که آن حال و باشد مي

 دايجـا  و کامپيوتري راندوهاي کامپيوتري، يمدل ساز نظير
 وسـيله  به سادگي به ارتباطات ارتقاي در بعدي سه تصاوير

 انجـام  قابـل  اطالعـات  يفناور امروزي و پيشرفته ابزارهاي
 نسـبت  اعتنـايي  بي نوعي که دارد وجود شواهدي. باشد مي

 ايـن  از چگونه که اين و اطالعات يفناور جديد ابزارهاي به
 وميمفهـ  طراحـي  نـد يفرا در تـوان  مي موثري نحو به ابزار

 پذيرش در مشکل ترين بزرگ اما. دارد وجود کرد، استفاده
 اطـالع  عدم يمعمار يطراح روند در اطالعات يفناور ابزار

 طـي  اطالعـات  يفنـاور  گسترده امکانات وجود از طراحان
 و کسـب  جهـت  در آنان موثر اقدام عدم و مفهومي طراحي

ــادگيري ــد هــاي مهــارت ي ــه و جدي ــن تجرب ــارت اي  در مه
  . است جديد يها پروژه
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  ب استفاده در متنیبه ترت یسیانگل يواژه ها
1 - Information Technology     2 - Architectural Design 
3 - Vitruvius       4 - Le Corbosier 
5 - Sketch        6 - Graphical Pictures 
7 - Architectural Presentation     8 - 3D Models 
9 - Preliminary Models      10 - Parametric CAD 
11 - Architectural Animation 
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