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صفحه2

و قلم کاال 40،000کاراکامپلکس اولین مجموعه منسجم فروش خدمات، مصالح و ماشین آالت ساختمانی است که با بیش از 
.محترم می باشدمشتریان خدمتبه عنوان واردکننده، تولیدکننده و مجری در خدمات 

از اجرایی همکاری تعدادی از کارشناسان حوزه ساختمان در یک سلسله روابط صنفی و تجربیاتایده تشکیل این مجموعه از 
.شکل گرفتبه صورت مستقل آغاز 1381سال 
عنوان ایده تاسیس یک هسته مرکزی برای خدمات، محصوالت و تجهیزات ساختمانی بر روی بستر وب ب1393در سال نهایتا 

.اجرایی تری به خود گرفتشکل KaraComplexتحت عنوان ساختمان، ویکی پدیای 
ان،آسجستجویخرید،سهولتجهتواحدوبسایتیکبستردرمحصوالتوخدماتارائهدرتمرکزخواهانکارایمجموعه
.باشدمیمشتریبهکارشناسیومشاورهکاال،اصالتتضمین

مجازیواقعیت افزوده و محتوای تولیداستودیوی طراحی معماری، بازسازی و نوسازی، 

ق و غیرهمحوطه سازی، آبنما، بام و دیوار سبز، آالچی: ارائه دهنده تخصصی زندگی سبز شامل

ارائه دهنده کلیه خدمات و محصوالت صنایع ساختمان 

و غیرهکاغذ دیواری، لمینیت، کفپوش: ارائه دهنده تخصصی تزئینات ساختمانی شامل

گرین کارا 

کارا دیزاینر

هایپر مارکت صنایع ساختمان کارا

کارا دکور 

KaraDesigner.com

GreenKara.com

Kara365.ir

Kara365.com
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واقعیت مجازی

واقعیت افزوده
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واقعیت مجازی

واقعیت افزوده
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به  Augmented Realityواقعیت افزوده یا
ت و  فناوری گفته می شود که به واقعیت، امکانا

رک ویژگی های بیشتری اضافه می کند و باعث د
.و سرعت عمل بیشتری شود

اویه دیجیتالی که از زالیه ای این فناوری با ایجاد 
یره غدید دوربین موبایل، تبلت، وب کم، عینک و 
مقابل دید کاربر قرار می گیرد اطالعات و یا 

جدیدی را به محیط واقعی اضافه اشیای مجازی 
ر  این الیه می تواند در تعامل با کارب. می کند

را از محیط واقعی دریافت و دستوراتی باشد 
.نماید



صفحه6

GPSهمراهبهARاپلیکیشنمدل،ایندر:محورمکان•
وجغرافیاییموقعیتبهبستهوکندمیفعالیتدستگاه

.دهدمینمایشرااطالعاتیموقعیت،باآنتطبیق

انواع واقعیت افزوده

یابارکد،کد،یکمشاهدهباARاپلیکیشنروش،ایندر:محورالگو•
ایشنمراایشدهتعریفپیشازالمانشده،تعریفپیشازتصویر

.باشدبعدیسهحجمیکتواندمیمثالبرایکهدهدمی

موقعیتکد،یکمشاهدهیاجغرافیاییمکانبهبستهARاپلیکیشنروش،ایندر:محورحرکت•
ازیکی.دهدمینمایشصفحهرویرااطالعاتیکاربرحرکتباودهدمیتشخیصراخود

.استGPSبهکاملیادائموابستگیعدممحور،مکانمدلبهنسبتروشاینمزایای



صفحه7

ARتجهیزات قابل استفاده برای

:سخت افزار

لت هر دستگاه دارای دوربین مانند گوشی تلفن هوشمند یا تب•

ه از عینک های واقعیت افزوده الزامی نیست و فعال باستفاده •
.تلقی می شودARعنوان کاملترین حالت 

:  نرم افزار

ص طراحی شده مختص نیازهای مشخاپلیکیشن •
هر پروژه
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کاربرد 
واقعیت افزوده 
AR

بازی و سرگرمی

گردشگری

معماری و عمران

هنر

تبلیغات

صنعت

آموزش
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و روش های سنتی مقایسه 

ARتبلیغات سنتیعناوین
داردداردطراحیهزینه
نداردداردچاپهزینه
داردبستگی به محصولسازیمدلهزینه
داردفقط چاپیچاپیارائه

نداردداردعکاسیهزینه
داردنداردانتشارازپساصالح
نداردداردنگهداریفضایاشغال
نداردداردارسالیاحملهزینه

همیشهبه شرط همراه داشتندسترسی
نداردداردفضامحدودیت

نداردداردزبالهتولید
داردنداردمقایسوابعادارائه

داردنداردجنسورنگمانندمتغیراعمال
نداردارسال نمونهکااللمسامکان

داردهزینه به تعداد زبانبودنزبانچند
داردنداردمحصولباتعاملامکان

جذب و 
افزایش 
مخاطب

کاهش 
هزینه 

ارائه نوین 
بر پایه 

تکنولوژی روز

امکان تعامل 
کاربر با مولفه 

های تعیین شده

قابلیت 
انتشار 
بیشمار

قابلیت 

به روزرسانی

تقویت کیفیت، 
آموزش و 

تبلیغات

اهداف استفاده از 
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بطوریکه. دهدرا ارتقا می تمامی مراحل پرزنت مشتری در معماری بیان •
گیردقرار می غیره و ، انیمیشن  3DMAXرندرهای سطحی باالتر از ارائه در 

معماری فاز یک و دو توسط مشترینقشه های امکان خوانش دقیق •

وامکان درک بهتر طرح توسط مشتری به صورت زنده و در ابعاد واقعی •
زاویه دید نامحدود 

درجه به طرح معماری 360تسلط و دید •

امکان الیه بندی طرح بر حسب فضاهای کلی و جزییات مربوط به هر فضا •

گزینه ها امکان طراحی فضای سبز با قابلیت تغییر •

تمامی متریال های نمالحظه ای امکان تغییر •

در معماری ARکاربرد
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عرفیمبرایتوانمی.استاستفادهقابلفناوریاینبازاریابیسطوحتمامیدر
فناوریاینازمشتریان،بهآنهایمزیتازکاملیدرکالقایومحصولکامل

.نموداستفاده

ارائه فناوری منحصر به فرد با قابلیت جذب باال •
یان  افزوده به سبک بازاریابی ویروسی که باعث جذب مشترواقعیت انتشار •

می شودجدید 
امکان برقراری رابطه تعاملی و دو سویه با مشتری •
امکان ارائه محتوای هیجان انگیز در جلسات پرزنت محصول که  به  فروش•

موفق و حفظ مشتری خواهد انجامید
اشدبقابلیت شخصی سازی در فروش که بسیار مورد عالقه مدیران فروش می •

در بازاریابی و فروشARکاربرد های



صفحه12

ناوریفاینازاستفادهاجرا،حوزهدر.می شودافزودهمختلفصنایعدرافزودهواقعیتآوریفنبالفعلوبالقوهکاربردهایبرروزبهروز
کهمی شودعثباتعامالتیچنینحاصل.می شودتجهیزاتوهمکارانباتعامالتبرقراریدرتواناییبردنباالوافرادفعالیت هایبهبودباعث

درنوآوریبرایزیادیقدرتجهانسراسردربزرگشرکت هایبهفناوریاین.گرددمعرفیصنایعدرARفناوریزمینهدرذیلکاربردهای
ازیخودروسصنعتبهبودبرایتکنولوژیاینازبنزمرسدسوهیوندامانندشرکت هاییاخیراً.استدادهمشتریانجذبوکاروکسبروش های

.اندنمودهاستفاده

:بردبهرهتکنولوژیاینازسطحچنددرتوانمیمختلفصنایعحوزهدرکلیطوربه

عملیاتآموزشمرحله•
ایمنیمدیریتوآموزشمرحله•
سیستمبهینه سازیوطراحیمهندسی،عملیاتمرحله•
تعمیراتونگهداریعملیاتمرحله•
صنایعمدیریتمرحله•
اجراییجلساتبرگزاری•
مجازیصنعتیتوربرگزاری•

صنعتدر ARکاربرد 
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رایب.نمودمشاهدهتلویزیونیورزشیبرنامه هایدرمی توانراافزودهواقعیتنمونهساده ترین
دراشنمسابقاتپخشزماندریازمینمرکزدایرهدرفوتبالمسابقاتنتیجهنمایشمثال،

همقایسامکانکهشناگرهرپشتدررکوردنمایشوشناگرهرخطشمارهنمایشتلویزیون،
.می دهدبینندگانبهراشناگران

اقعیتوهایبازینسلترینجالبجغرافیاییموقعیتبرمبتنیهایبازینیزسرگرمیزمینهدر
بازیجغرافیایموقعیتومحیطعنوانبهحقیقیدنیایهایمکانوهانقشهازهاآن.هستندافزوده

همراهآورشگفتمراحلوانگیزشگفتمخلوقاتجدید،هایچیدمانباراهاآنوکنندمیاستفاده
رامختلفهایماموریتوکندمیحرکتاطرافدرGPSبهمجهزگوشیازاستفادهباکاربر.کنندمی

.کندمیکامل

در ورزش و سرگرمیARکاربرد 
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.ندببینآموزشایمن،صورتبهومنابعهدردادنبدونتوانندمیکارآموزانARازاستفادهبا
:ندهستزیرشرحبهنمایندمیایجادآموزشفراینددرهافناوریاینکهامکاناتیازبرخی

ارائه نسل جدیدی از کتابها و ایجاد تغییر در کل فرایند آموزش•
باال بردن ایمنی در پروژه های کارگاهی •
امکان برگزاری ورکشاپ های آموزشی به صورت مجازی  •
افزایش تعامل مربی و دانشجو•
امکان ارزیابی آسان تر •
سهل شدن آموزش از راه دور به علت گستردگی امکانات •
صرفه جویی مالی •
افزایش حس کنجکاوی و خالقیت دانش آموز•
ایجاد تنوع د رآموزش و جلوگیری از کاهش احساس خستگی•
قابلیت پوشش زمینه های مختلف آموزشی•

در آموزشARکاربرد 



صفحه15

وجواهرطال،صنعتدرفناوریاینکاربردهایدیگراز

ردهاکنندهمصرفاولینازیکی.باشدمیسازیساعت

ازاستفادهباکهبودرولکسساعتبرندحوزهاین

راانامکاینخودمشتریانبرایافزودهواقعیتاپلیکیشن

.کنندامتحانخوددستمچرویراهاساعتکهکردمهیا

مواردجواهرحوزهدرهافناوریاینکاربردهایدیگراز

:باشدمیزیر

 ARارائه کاتالوگ محصوالت به صورت•

عاد امکان نمایش تصویر جواهر های مدنظر روی بدن با اب•
واقعی بدون مراجعه حضوری

شتری امکان طراحی ویترین متناسب با بودجه و سلیقه م•

در جواهرسازی  ARکاربرد 
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پروژه ها 
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معماری رستوران اردک چوبی

بعدیسه طراحی و مدل سازی •
امکان بزرگنمایی و چرخش مدل•
روژهدر سایر تبلیغات پسه بعدی استفاده از مدل •
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منوی کافه شانو

اسکن سه بعدی کاال•
طراحی و مدل سازی سه بعدی•
نمایش تصاویر عکاسی شده•
امکان بزرگنمایی و چرخش مدل•
امکان تغییر محتویات سفارش•
امکان ارسال سفارش و پرداخت•
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لقانطهمنوی کافه 

اسکن سه بعدی کاال•
طراحی و مدل سازی سه بعدی•
نمایش تصاویر عکاسی شده•
امکان بزرگنمایی و چرخش مدل•
امکان تغییر محتویات سفارش•
امکان ارسال سفارش و پرداخت•



صفحه20

LGخانگیلوازم 

طراحی و مدل سازی سه بعدی•
اندازه یک به یک برای مقایسه در محل •
امکان چرخش و بزرگنمایی با نزدیک شدن•
مشاهده تمام زوایا•
مشاهده تمام پورت های ارتباطی•
امکان نمایش مشخصات •
امکان سفارش آنالین و پرداخت•
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درب ورودی ساختمان

طراحی و مدل سازی سه بعدی •
یک به یک برای مقایسه در محل اندازه •
امکان بزرگنمایی با نزدیک شدن•
امکان مشاهده جزییات و تمام ابزار و یراق•
امکان تغییر رنگ•
امکان تغییر یراق آالت•
امکان سفارش آنالین و پرداخت•



صفحه22

طراحی بنا و معماری داخلی

طراحی و مدل سازی سه بعدی•
طراحی در دو طبقه •
امکان بزرگنمایی و چرخش مدل•
امکان نمایش توضیحات روی هر بخش•



صفحه23

شیر آالت شودر

طراحی و مدل سازی سه بعدی•
اندازه یک به یک برای مقایسه در محل •
امکان چرخش و بزرگنمایی با نزدیک شدن•
مشاهده تمام زوایا•
امکان مشاهده عملکرد شیرآالت•
امکان نمایش مشخصات •
امکان سفارش آنالین و پرداخت•



صفحه24

سرویس های بهداشتی گلزار

طراحی و مدل سازی سه بعدی •
یک به یک برای مقایسه در محل اندازه •
امکان چرخش و بزرگنمایی با نزدیک شدن•
مشاهده تمام زوایا•
امکان مشاهده دو گروه کاال•
امکان نمایش مشخصات •
امکان سفارش آنالین و پرداخت•



صفحه25

طراحی و مدل سازی سه بعدی •
طراحی کد روی کارت تبلیغاتی  •
اتصال به سامانه سرگرمی امکان •
امکان پرداخت هزینه برای شارژ•
امکان تعامل با المان سه بعدی •

نوترینواشتراک بازی های کارت 
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1399المان های شهری 

طراحی و مدل سازی سه بعدی•
امکان مشاهده المان و تطبیق در محل •
امکان چرخش و بزرگنمایی با نزدیک شدن•
مشاهده تمام زوایا•
امکان مشاهده همجواری المان درکنار سایر•

المان های شهری
امکان نمایش مشخصات •
امکان تهیه عکس حین نمایش در محل•



صفحه27

طراحی خودروها

طراحی و مدل سازی سه بعدی•
امکان مشاهده در اندازه کوچک با تمام جزییات•
امکان چرخش و بزرگنمایی با نزدیک شدن•
درجه به خودرو360دید •
امکان تغییر رنگ•
امکان نمایش مشخصات  •
آسان سازی پرزنت کاالهای بزرگ یا ارزشمند•



صفحه28

کاتالوگ مبلمان
ایجاد سهولت در برگزاری نمایشگاه ها•
امکان رویت تمامی رنگ های واقعی و سفارشی در محیط•
امکان تغییر و انتخاب آسان پارچه و اسکلت مبلمان•
باال بردن فروش محصول به واسطه تعامل سریع و دوسویه با مشتری •
صولالقا حس تجربه خرید متفاوت و خاطره انگیز به مشتری جهت برندسازی مح•
معرفی آسان تر محصول به مشتریان از طریق کاتالوگ دیجیتال •
(انسانیاستهالک، نیروی نقل، هزینه حمل و )کاهش هزینه ها •
امکان برگزاری نمایشگاه دائمی مجازی•
درجه به مبلمان 360بررسی آپشن های فنی از نمای نزدیک و دید •
تسهیل نمودن فرایند آموزش جهت ساخت محصول•



صفحه29

واقعیصورتبهفضادرمحصولابعادتطبیققابلیت•
محیطدرسفارشیوواقعیهایرنگتمامیرویتامکان•
مبلماناسکلتوپارچهآسانانتخابوتغییرامکان•
لدیجیتاکاتالوگطریقازمشتریانبهمحصولترآسانمعرفی•
(انسانینیروی،استهالکنقل،وحمل)هاهزینهکاهش•
مجازیدائمینمایشگاهبرگزاریامکان•
درجه360دیدونزدیکنمایازفنیهایآپشنبررسی•
محصولساختجهتآموزشفرایندنمودنتسهیل•

Sillaمحصوالت شرکت سیال



صفحه30

واقعیت افزوده

واقعیت مجازی
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Virtualیامجازیواقعیت Realityمحیطیآندرکهاستفناوریی
وسرحرکتبراساسومیگیردقرارکاربرچشمانجلویدرمجازی

کهیهنگامدیگرعبارتبه.کندمیبرقرارتعاملمجازیمحیطآنبدن
فردگذارد،میخودسررویبررامجازیواقعیتهدستفردیک

تغییربراساسکهکندمیمشاهدهرامحیطیخودچشمانجلوی
ردپذیمیمدتیازپسانسانذهنوکندمیتغییربدنشموقعیت

.استگرفتهقرارواقعیمحیطیکدرکه

دهشتعریفهایالمانیااشیاباتواندمیکاربرمجازی،محیطایندر
صویرتوصدافیلم،قبیلازاطالعاتیوباشدداشتهتعاملمحیطدر
.نمایدمشاهدهراشدهتعریفپیشازکه



صفحه32

:سخت افزار

و تلفن هوشمندیا تبلت کامپیوتر •

مجازیواقعیت عینک یا هدست •

:  نرم افزار

ا نرم افزار اختصاصی ایجاد شده برای هر پروژه ب•
امکانات و المان های از پیش تعریف شده

ملزومات واقعیت مجازی



صفحه33

کاربرد 
واقعیت افزوده 
VR

بازی و سرگرمی

گردشگری

معماری و عمران

هنر

تبلیغات

صنعت

آموزش



صفحه34

و روش های سنتیمقایسه 

VRتبلیغات سنتیعناوین 
داردداردهزینه طراحی
نداردداردهزینه چاپ

داردبستگی به محصولهزینه مدل سازی
داردفقط چاپیارائه چاپی

نداردداردهزینه عکاسی
داردندارداصالح پس از انتشار

ندارددارداشغال فضای نگهداری
نداردداردهزینه حمل یا ارسال

همیشهبه شرط همراه داشتندسترسی
نداردداردمحدودیت فضا

نداردداردتولید زباله
داردنداردارائه ابعاد و مقایسه

داردندارداعمال متغیر مانند رنگ و جنس
نداردارسال نمونهامکان لمس کاال
داردهزینه به تعداد زبانچند زبان بودن

داردنداردامکان تعامل با محصول

با تمرکز بر 
جذب و 
افزایش 
مخاطب

کاهش هزینه 

نوینارائه 
بر پایه 

تکنولوژی روز

امکان تعامل 
کاربر با مولفه 

های تعیین شده

قابلیت انتشار 
بیشمار نسخه

امکان 
روزرسانیبه 

تقویت کیفیت 
آموزش و 

تبلیغات

VRاهداف استفاده از 



صفحه35

پروژه ها 



صفحه36

یمعماری داخلی اتاق پذیرایی ادار
قابلیت تطبیق متریال با مقیاس واقعی  •
قابلیت تغییر مبلمان در فضا به صورت لحظه ای  •
قابلیت تغییر متریال به صورت لحظه ای  •

(غیرهها و ، کف، درب جزییات دیوار و کاغذ دیواری)
قابلیت گردش و چرخش آزادانه و بدون محدودیت در فضا  •
قابلیت اعمال تغییرات در نورپردازی فضا  •
وضوح باکیفیت و قابلیت بزرگنمایی  •



صفحه37

متری160معماری داخلی واحد 

قعی از داخل به خارج و القا تجسم واچشم انداز قابلیت تماشای •
از ارتفاع بنا 

قابلیت تطبیق متریال با مقیاس واقعی •
قابلیت تغییر مبلمان در فضا به صورت لحظه ای •
اغذ جزییات دیوار و ک)قابلیت تغییر متریال به صورت لحظه ای •

(غیرهها و ، کف، درب دیواری
قابلیت گردش و چرخش آزادانه و بدون محدودیت در فضا •
قابلیت اعمال تغییرات در نورپردازی فضا •
ز نمای  و بزرگنمایی متریال کاربردی ابا کیفیت قابلیت وضوح •

نزدیک



صفحه38

V-Texمعرفی و عملکرد دستگاه 

VRحذف کاتالوگ کاغذی و جایگزینی با نمونه •
امکان تغییر رنگ محصول  •
امکان نمایش عملکرد دستگاه  •
محصولکشو و فضاها، بدنه امکان نمایش فضاهای داخلی اعم از •
فروشگاه هانیاز به قرارگیری نمونه های رنگی مختلف در عدم •
قابلیت نمایش محصول بدون مراجعه حضوری  •
قابلیت جانمایی  محصول در مکان دقیق•
نمایش سایز انواع نوشیدنی  قابلیت •
قابلیت پرزنت محصول به صورت اسالید•
VRقابلیت استفاده از دوربین •



صفحه39

سنگ های  نمایش و جایگذاری اسلب 
در پروژه بوکانگرانقیمت 

VRحذف کاتالوگ کاغذی و جایگزینی با نمونه •
امکان تغییر رنگ محصول •
امکان تطبیق نورمورد نیاز جهت نمایش بهتر سنگ•
هزینه ها کاهش •
جلوگیری از خطا در انتخاب دقیق •
امکان متره دقیق و قطعی پروژه•
قابلیت نمایش محصول بدون مراجعه حضوری •
قابلیت تطبیق محصول و جانمایی دقیق•
قابلیت پرزنت محصول به صورت اسالید•
VRقابلیت استفاده از دوربین •



صفحه40

صنعت ساختمان  BIMواقعیت افزوده در 
Building Information Modeling

مشاهده داخل سازه ساختمانی امکان •
(غیرهو سازه معماری،،تاسیساتی)بناامکان برداشتن سقف و تماشای جزییات الیه های مختلف •
و کوچک نمودن سازه و بررسی دقیق ترآنچرخاندن، بزرگنمایی امکان •
الیو فلوچارت های تحلیل سازه در قالب اطالعات دیجیت، تصویری، نموداری امکان ظاهر نمودن اطالعات متنی•
متره دقیق و برآورد کلی و کمک به کاهش هزینه ها قابلیت •
پروژه تاسیسات و کلیه نقش آفرینان در یک، مهندس عمران، مهندس معمارفعالیت امکان ایجاد ارتباط بین •

با یکدیگربا حذف تداخالت فضایی احتمالی صورت یکپارچه و به 



صفحه41



صفحه42

MRترکیبیواقعیتعنوانتحتجذابیمفهومبهافزوده،واقعیتومجازیواقعیتازگذربا

MixedمخففMR.می رسیم Realityمدل،ترکیبیواقعیت.استترکیبیواقعیتمعنیبه
دوهرباتعاملامکانMRدر.است(AR)افزودهو(VR)مجازیهایواقعیتشده یادغام
رادهافزوواقعیتتاداردآنبرسعیترکیبیواقعیت.داردوجودنیزمجازیوفیزیکیمحیط

.کندهدایتجلوبهقدمیک

ای همانطور که گفته شد، واقعیت افزوده تنها قادر است یک الیه از دنیای مجازی را به دنی
شده در مقابل، واقعیت ترکیبی در تالش است تا بتوان تصاویر رندر. واقعی اضافه کند

را متصور  در رابطه با واقعیت ترکیبی، باید دنیایی. دیجیتالی را با محیط واقعی ترکیب نماید
با همدیگر ترکیب شده و اشیا واقعی در( افزوده/مجازی)شد که در آن واقعیت و واقعیات 

.دنیای مجازی با همدیگر در تعامل هستند



صفحه43

@KaraComplexCom

@KaraComplex

aparat.com/Kara365.ir


