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ــدا  ــتری پی ــان بیش ــر روز مخاطب ــس ه ــات لوک ــا و خدم ــه کااله در دوره ای ک
ــتفاده  ــازی و . . .، اس ــالن ب ــینما، س ــالن س ــد س ــی مانن ــاخت امکانات ــد، س می کنن
ــش  ــاص و فرنی ــه و خ ــای خالقان ــی ه ــک، طراح ــه ی ــال درج ــح و متری از مصال
ــک  ــاختمان و مح ــودن س ــس ب ــنجش لوک ــار س ــا، معی ــرح دنی ــای مط ــا برنده ب

اســت. آن  قیمت گــذاری 

ــس را  ــاختمان های لوک ــت س ــور، صنع ــوارد مذک ــر م ــالوه ب ــوان ع ــا می ت ــا آی ام
ــا داد؟ ــات ارتق ــدی از امکان ــطح جدی ــه س ب

آیا صنعت ساختمان های الکچری باید همین جا متوقف شود؟
ــه  ــت تعبی ــای گرانقیم ــاختمان ه ــرای س ــدی را ب ــات جدی ــوان امکان ــی ت ــا نم آی

ــرد؟ ک
ــس را  ــات لوک ــا خدم ــاط دنی ــی نق ــه در اقص ــی ک ــان خاص ــه مخاطب ــه ب چگون
ــتند و  ــس هس ــات لوک ــری از خدم ــطح باالت ــال س ــه دنب ــر روز ب ــد و ه دیده ان
اکنــون نیــز در خانــه هــای گرانقیمــت خــود زندگــی مــی کننــد، نســل جدیــدی از 

ســاختمان های الکچــری را ارائــه کنیــم؟

ما در آرشیتکس از منظر دیگری به این ماجرا نگاه می کنیم.



شــکل گیــری ایــده آرشــیتکس از دنیــای کامپیوتــر و از مفاهیــم UI و UX در طراحــی 
ــد. ــاز ش ــایت ها آغ ــا و وب س ــرم افزاره ن

 رابط کاربری یا   User Interface) UI( چیست؟

ــد.  ــتفاده می کردن ــان اس ــط فرم ــط خ ــد از راب ــر بای ــران کامپیوت ــه ۱۹۷۰  کارب در ده
ــان  ــق زب ــاط از طری ــراری ارتب ــه برق ــاز ب ــاده، نی ــک کار س ــام ی ــرای انج ــا ب آنه

ــتند .  ــی داش ــه نویس برنام
در دهــه ۱۹۸۰ اولیــن رابــط کاربــری گرافیکــی )GUI( توســط دانشــمندان رایانــه در 

Xerox PARC توســعه یافــت.
ــق  ــتند از طری ــی توانس ــران م ــگامانه، کارب ــوآوری پیش ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ب
ــخصی  ــای ش ــه ه ــا رایان ــرل، ب ــای کنت ــا و کادره ــا، منوه ــه ه ــا، دکم آیکون ه

ــخصی( ــای ش ــه ه ــول UI  در رایان ــروع تح ــد. ) ش ــرار کنن ــاط برق ــود ارتب خ
ــان ــتند. طراح ــی هس ــران زیبای ــا نگ ــتند. آنه ــک هس ــان گرافی ــان UI طراح طراح
UI بایــد یــک رابــط کاربــری طراحــی کننــد کــه جــذاب، دیدنــی، تحریــک کننــده 

ــد . ــب باش و مناس

:)User Experience) UX  ظهور پدیده  تجربه کاربری یا

ــال ۱۹۹۰  ــار در س ــن ب ــرد ، اولی ــی ک ــل کار م ــه در اپ ــمندی ک ــن دانش دان نورم
ــرد.  ــه کار ب ــری را ب ــه کارب ــالح تجرب اصط

ــت،  ــد داش ــایت خواه ــا وب س ــزار ی ــرم اف ــا ن ــس از کار ب ــر پ ــه کاب ــی ک ــه حس ب
ــه  ــت ک ــل UI اس ــه تکام ــا UX نتیج ــر ی ــه کارب ــد. تجرب ــی گوین ــر" م ــه کارب "تجرب

ــت. ــا داده اس ــات ارتق ــری از خدم ــطح باالت ــه س ــزار را ب ــرم اف ــت ن صنع
ــان،  ــما آس ــرای ش ــت، ب ــده اس ــه ش ــه UX توج ــه در آن ب ــایتی ک ــش وب س پیمای
ــه  ــت ک ــن اس ــاوت UI و UX در ای ــود.  تف ــد ب ــش خواه ــش بخ ــش و آرام ــذت بخ ل
در UI نگرانــی طراحــان، زیبــا بــه نظــر رســیدن وب ســایت هــا و نــرم افزارهاســت 
امــا طراحــان UX بــه فکــر ایجــاد تجربــه ای لــذت بخــش و ایجــاد رضایــت بــرای 

ــتند. ــتری هس مش



تکامل  UI در ویندوز ۱ به  UX در ویندوز ۱۰  از سال ۱۹۸۵ تا سال ۲۰۱۴



شبیه سازی UI و UX در صنعت ساختمان سازی:

ــر  ــت، ب ــران قیم ــای گ ــاختمان ه ــازندگان س ــتر س ــز بیش ــر تمرک ــال حاض در ح
ظاهــر خانــه هــا بــا اســتفاده از متریــال درجــه یــک، معمــاری خالقانــه و فرنیــش 
بــا برندهــای مطــرح دنیــا اســت. اینــک بیشــتر بــه UI ســاختمان و اینکــه چگونــه 
ــا  * RX در  ــه ی ــاکن خان ــه س ــه تجرب ــا اینک ــود ت ــی ش ــه م ــد، توج ــر برس ــه نظ ب
اســتفاده از ایــن خانــه چگونــه باشــد. آیــا خریدار،بــا یــک خانــه صرفــا زیبــا مواجــه 

ــد؟  ــی ده ــه م ــه او ارائ ــری ب ــی نظی ــات ب ــه خدم ــه ای ک ــا خان ــا ب ــود وی ــی ش م

ــژه  ــه وی ــه توج ــاکن" خان ــه س ــا "تجرب ــه RX ی ــه در آن ب ــت ک ــی اس ــیتکس جای آرش
ــود. ــی ش م

 
بــه اینکــه آیــا کار در آشــپزخانه راحــت و ایمــن اســت ویــا مثــال چــه فکــری بــرای 

نگــه داری و شســتن قابلمــه هــا و ظــروف بــزرگ شــده اســت؟
آیا از گیاهان در جهت آرامش روحی ساکنان استفاده شده است؟

آیــا سیســتم تهویــه حمــام و سرویســها بــه طــور کار آمــدی کار مــی کنــد ویــا قــدرت 
مکــش هــود یــا صــدای هــود چقــدر اســت؟

ــه  ــی تعبی ــای مخصوص ــه فضاه ــی روزان ــای مصرف ــه داری کااله ــرای نگ ــا ب آی
ــت؟ ــده اس ش

چــه اســتفاده هایــی از تکنولــوژی الکترونیکــی در جهــت آســایش ســاکنان، شــده 
اســت؟

ــاس در  ــاق لب ــدی ات ــه بن ــا قفس ــپزخانه و ی ــای آش ــا، کابینت ه ــای اتاق ه ــا کمده آی
مســتر روم، هوشــمندانه طراحــی شــده انــد یــا فقــط زیبــا هســتند؟

چه امکاناتی در حمام مستر روم در نظر گرفته شده است؟
ــای  ــه دارد، در اولویت ه ــط خان ــش محی ــی در آرام ــش مهم ــه نق ــردازی ک ــا نورپ آی

طراحــی گنجانــده شــده اســت؟
ــرد  ــا ف ــت ی ــت اس ــقف راح ــک س ــای نزدی ــا کمده ــا ی ــتفاده از کابینت ه ــا اس آی

ــد!؟ ــتفاده کن ــه اس ــار پای ــا از چه ــه آنه ــی ب ــرای دسترس ــت ب ــور اس مجب
ــت  ــیتکس، صنع ــار در آرش ــن ب ــرای اولی ــات ب ــت از جزئی ــن دس ــه ای ــه ب توج
ــد داد. ــا خواه ــودن ارتق ــری ب ــدی از الکچ ــطح جدی ــه س ــازی را ب ــاختمان س س

 
ــه  ــرد، توج ــی گی ــرار م ــاص ق ــتریان خ ــه مش ــورد توج ــیتکس م ــه در آرش ــه ک آنچ

ــت. ــه هاس ــن خان ــاکنان ای ــالمتی س ــایش و س ــی و آس ــه راحت ــازنده ب س

ــالم و  ــان و س ــی آس ــک زندگ ــای ی ــات نیازمندی ه ــه جزئی ــه ب ــک توج ــه کم ــا ب م
لــذت بخــش، خالقیــت در طراحــی و اجــرای درســت و ظریــف، بــه مشــتریانمان 
القــا می کنیــم کــه نــه تنهــا بــه متریــال و لــوازم اســتفاده شــده )  امکانــات لوکــس 
فیزیکــی ( اهمیــت داده ایــم بلکــه بــه آســایش و ســالمتی آنهــا ) امکانــات لوکــس 

روانــی ( نیــز اندیشــیده ایــم . 

* ما واژه Resident  eXperience  یا RX را برای "تجربه کاربری" در صنعت ساختمان انتخاب کرده ایم.



آپشــن هــای  ۱۱ تــا ۱۳ ســرویس ها



مجموع:۴۶۹آپشن

تعـــداد امکانـــات و آپشـــن هـــای خانـــهآبـــاد

نشیمن        	 
سالن پذیرایی  	 
آشپزخانه       	 
سرویس ها         	 
خواب ها            	 
نشیمن             	 
بالکن              	 
پارکینگ         	 
مشاعات          	 
نرم افزار و خدمات        	 
مستر روم       	 
تکمیلی           	 
بالکن و پاسیو                      	 
کرونا  	 

۱6  آپشــن
ــن ۲۴   آپش
ــن ۹۲  آپش
ــن ۵6  آپش
ــن  ۲۵  آپش
۱6  آپشــن
آپشــن   ۱۰
۲۰  آپشــن 
ــن  ۷۳  آپش
ــن  ۳۴  آپش
ــن ۳۹  آپش
ــن  ۳۷  آپش
آپشــن  ۱۴
آپشــن  ۱۴

دسته بندی آپشن های آرشیتکس

یحی 	  تفر ی  ــن ها پش آ
شتی	  ا بهد ی  ــن ها پش آ
نی	  با میز ی  ــن ها پش آ
خلی	  ا د ن  ــیو س ا ر کو د ی  پشن ها آ
ن	  ختما ــا س ی  ر ا فز ا م  نر ی  پشن ها آ
آپشــن های مربوط به خدمات دوره ای ســاختمانی	 
یمنی 	  ا ی  پشــن ها آ
ت	  عا مشا ی  پشــن ها آ
ســاکنان	  جســمی  ســالمت  بــه  مربــوط  آپشــن های 
آپشــن های آرامــش بخــش مربوط بــه ســالمت روانی ســاکنان	 
ســاکنان	  جســمی  راحتــی  بــه  مربــوط  آپشــن های 
نا 	  و کر به  ط  بو مر ی  ــن ها پش آ



ــپزخانه ــن ۸۰ از امکانات آش آپش



  VR Architecture     معمار واقعیت مجازی
ــازی  ــت مج ــوژی واقعی ــتفاده از تکنول ــا اس ــالک ب ــت ام ــیوه پرزن ــن ش ــد تری جدی
ــش  ــک پی ــردش درون مل ــه گ ــتری را ب ــا مش ــد ت ــی ده ــن را م ــی ای ــما توانای ــه ش ب

ــد. ــود ببری ــترس خ ــا دور از دس ــروش وی ف

کاربــرد اول : پرزنــت امــالک پیــش فــروش بــه واســطه حضــور مشــتری در واحــد 
Virtual Reality تکمیــل شــده بــه شــکل مجــازی بــا اســتفاده از

مزایای کاربرد اول : 
ــیله  ــه وس ــاختمان ب ــدن س ــاخته ش ــل از س ــتری قب ــرار دادن مش ــر ق ــت تاثی ۱. تح

ــازی ــت مج ــوژی واقعی تکنول
۲. کشف و پیشگیری از اشتباهات احتمالی در اجرا و صرفه جویی مالی 

ــدن( در  ــل ش ــل از تکمی ــد قب ــدن واح ــطه دی ــه واس ــتری )ب ــلیقه مش ــال س ۳. اعم
ــی  ــیون داخل دکوراس

آپشــنویــژهپرزنــتامــاک



ــازی  ــور مج ــطه حض ــه واس ــالک ب ــت ام ــرد دوم : پرزن کارب
ــر  ــتری در دفت ــه مش ــی ک ــده در حال ــل ش ــاختمان تکمی در س

ــی دارد. ــور حقیق ــودش حض ــر خ ــی در دفت ــا حت ــازنده ی س

مزایای کاربرد دوم :
۱. القــای حــس بــه روز بــودن ســاختمان بــا اســتفاده از پرزنــت 
ــری در  ــوژی کامپیوت ــن تکنول ــد تری ــه جدی ــازی ک ــت مج واقعی

زمینــه پرزنــت اســت.
۲. تاثیــر گــذاری بیشــتر روی مشــتری بــا اســتفاده از افکتهــای 

انیمیشــن جــذاب 
ــیار  ــکلی بس ــه ش ــو کار ب ــزات ت ــات و تجهی ــش تاسیس ۳. نمای

ــذاب  ج
۴. صرفه جویی زمانی در مراحل قبل از خرید

۵. حضور مشتری در امالک دور از دسترس
ــن  ــتفاده از ای ــطه اس ــه واس ــتقالت ب ــالک و مس ــروش ام ف
ــن  ــزو اولی ــما ج ــد. ش ــد ش ــدی خواه ــاز جدی ــوژی وارد ف تکنول
ــه  ــود را اینگون ــس خ ــاختمانهای لوک ــه س ــتید ک ــرادی هس اف

ــت. ــد فروخ خواهی
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