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می باشد. Revit 2011ادامه 

پنجره فوق از دو بخش تشکيل شده است :دربخش ششم تا اينجا گفتيم که 

 Simple(ساده): زمانی که اين گزينه فعال باشد با استفاده از کشوی لغزنده می توانيد برای 

Dimmer(تاريک) ه می توانيد مقاديری بينتمام نورها، يک ضريب اتالف تنظيم کنيد ، ک

 Brighter(روشن) را قرار دهيد.

 Advanced(پيشرفته): با فعال کردن اين گزينه تمام پارامترهای اين پنجره تغيير می کند 

داشته باشيد.و اين امکان را می دهد تا کنترل بيشتری روی نورها 
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 Temperature Loss/Gain Factor(اتالف دما/ضريب بهره بری):

مطابق نمونه منبع نورهای فلورسنت يک مقداری از نور بعلت انحراف در باال و يا پايين در 
می باشد. مقدار  2و  0های واقعی گم يا اتالف می شود. مقدار قابل قبول در اين پارامتر بين 

که پيش فرض می باشد هيچ نوری اتالف نمی شود و اگر بزرگتر از يک تنظيم کنيد شدت  1
.شودمی  اتالفتنظيم کنيد نور  1ی يابد و اگر کوچکتر از نور افزايش م  

Voltage Loss/Gain Factor :(اتالف ولتاژ/ضريب بهره بری) جهت اندازه گيری مقدار
 انرژی از دست رفته يا بدست آمده بعلت نوسانات و يا فشار ولتاژ توسط منبع نور.

ن معنی می باشد که نه ولتاژی نوسان به اي 1می باشد. و مقدار  2تا  0مقادير قابل قبول بين 
به اين معنی می باشد که ولتاژ افزايش يافته  1مقدار بزرگتر از  يافته و نه افزايش يافته است.

 نوسان يافته است. 1و کمتر از 
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Ballast Loss Factor  بخشی از انرژی نور توسط جنس المپ اتالف می شود که در اين :
 قسمت ميزان اتالف انرژی را توسط آن جنس تعيين می کنيد.

 Lamp Tilt Loss Factor :ف نوری اندازگيری می شود که به در اين قسمت ميزان اتال
، هنگامی اين اتفاق می افتد که نور تحت يک ددچار افت نور می شونسبب تغيير مکانی 

 مپ می باشد.در حقيقت نقطه سرماگير حباب ال زاويه ای جابجا شود که

Surface Depreciation Factor منبع نور  : در اين قسمت مقدار نوری که از لوازمی که
لوازم در اثر مرور زمان فرسوده می را اندازه گيری می کند. اين روی آن نصب می باشد 

 شوند و باعث اتالف انرژی نور می شوند.

Lamp Lumen Depreciation  :ی اتالف مپ را جهت اندازه گيردر اين قسمت عمر ال
 د.انرژی پيش بينی می کنن

Luminaire Dirt Depreciation ی می : گردو غبار موجود در فضا باعث اتالف انرژ
 شود که در اين فيلد می توانيد مقدار اتالف انرژزی در محيط گردوغبار را تنظيم کنيد.

 کليک کنيد. OKاز تنظيمات الزم روی پس 

 

 Initial Intensity(شدت اوليه) : می توانيد با استفاده از اين قسمت شدت اوليه منبع نور را 

 کنترل و تنظيم کنيد.

 با کليک روی دکمه روبروی اين گزينه پنجره ای با همين نام ظاهر می شود.
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 Wattage(مقدار نيروی برق بر حسب وات): واحد اندازه گيری برای مصرف کردن  منابع 

 نور می باشد.

مهم می باشد.با افزايش مقدار ولتاژ، شدت نور نيز   Efficacy برای گزينه تنظيم ولتاژ  

می يابد و برعکس. افزايش  

در اين قسمت مقدار شاره نوری را که بايد از منبع نور (درجه تاثيرگذاری):  Efficacy 

 منتشر شود را نسبت به انرژی مصرفی را تنظيم کنيد.

 نکته مهم : تنظيم اين پارامترها را در رندر می توانيد مشاهده کنيد.

بايد در يک زمان معين به سطوح برسد : مقداری از انرژی نوری را که Luminous Flux 

يک واحد شاره روشنايی و يا جريان نور برای سيستم    (lm) را کنترل می کند. لومن   

American System (AS و سيستم امريکايی   International System (SI) بين المللی   

 می باشد.

برای رندر کردن از دقت بيشتری نسبت به   Luminous Flux در حالت عمومی،   

را دارا می باشد.  Wattage and Efficacy 

 Luminous Intensity(شدت روشنايی) : انرژی نور تقريبا در يک واحدی از نقطه ساتع

در واقع   Luminous Intensity کننده اصلی يا منبع نوری در يک راستا حرکت می کند.   

توزيع کنترل می کند . می آيد ميزان انتشار نور از منبع نوری را در زمان  

می باشد.  Luminous Intensity واحد اندازه گيری   Candela (cd) 

ميزان جريان نوری را که در  Luminous Flux :Illuminance 

 initial color(رنگهای اوليه): با استفاده از اين گزينه می توانيد شدن نور را روی رنگ ها

ن گزينه پنجره ای با همين نام نمايان می شود:تنظيم کنيد. با کليک روی دکمه روبروی اي  
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همانطوری که مشاهده می کنيد در اين پنجره تصويری قرار داده شده است که در اين تصوير 
 Color Preset رنگ استفاده شده است که شما با کليک روی ليست کشويی 26تقريبا از    

ز نور در اين تصوير می توانيد تاثير می توانيد نوع نور را انتخاب کنيد، با انتخاب هر نوع ا
ده کنيد.آن نور را روی رنگها مشاه  
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: در اين قسمت می توانيد رنگ و شدن   Dimming Lamp Color Temperature Shift 

 نور را هنگام تضعيف نور ، را تعيين کنيد که چگونه باشد.

را انتخاب کنيد .  Incandescent Lamp Curve يا none يکی از گزينه هایمی توانيد    

 Color Filter -: با کليک روی دکمه اين قسمت می توانيد رنگ نوری که از منبع ساتع می

 شود را تعيين کنيد.

کليک کنيد.  Ok  پس از تنظيم پارامترهای مورد نظر روی  

 Defining the Geometry of a Light Source(تعيين شکل هندسی از منبع نور):
 

و فرم نور ساتع شده را از منبع تعيين می کند . شما می توانيد از  شکل هندسی نور ،شکل
 روش زير شکل و فرم نور ساتع شده را تغيير دهيد .

 
در صفحه ترسيم نور مورد نظر را انتخاب کنيد .-1  

کليک کنيد تا وارد صفحه فاميلی   Edit Family با انتخاب نور در ريبون روی آيکن -2  
 شويد.

 

 

، منبع نور را انتخاب کنيد.ی ری فاميلدر صفحه کا -3  
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-4 Click Modify | Light Source tab Lighting panel  (Light Source 
Definition). 

 

با کليک روی اين آيکن پنجره زير باز می شود که : -5  
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 اين پنجره از دو بخش تشکيل شده است که :

تخاب کنيد که عبارتند: از اين قسمت شکل ساتع کننده نور از منبع را ان Emit from Shape 

(نقطه ای، خطی، مستطيلی يا دايراه ای).  Point, Line, Rectangle, or Circle از :   
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 For Light distribution از اين قسمت می توانيد يک الگو را برای منبع نوری برای  :

Spherical, HemiSpherical, Spot, or Photometric Web نتخاب کنيد.توزيع نور ا   

 (کروی، نيم کره، نور افکن و يا نورهای فتو متريک)

نکته مهم : نورهای فتومتريک ، نورهای بسيار خاص می باشد که برای شبيه سازی عمکرد 
 واقعی انرژی استفاده می شود.

 

کليک کنيد .  Ok پس از تنظيم پارامترها روی  -6    

(Load Family را وارد پروژه کنيد روی آيکن سپس برای اينکه ، اين تغييرات   

 کليک کنيد.

 

محيط پروژه می شود ، ولی با کليک  روی اين آيکن فاميلی شما با تغييراتی که داديد  وارد 
 قبل از وارد شدن پنجره زير باز می شود و از شما می پرسد:
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 Overwrite the existing version: با انتخاب اين گزينه فاميلی تغيير داده شما جايگزين 

 مدل قبلی در همان پروژه می شود.

 Overwrite the existing version and its parameter values: با انتخاب اين گزينه 

 عالوه بر جايگزين شدن فاميلی نسبت به فاميلی موجود ، پارامترها نيز جايگزين می شوند.

وژه نيز تغيير د در محيط پرونکته مهم : اگر شما يک نور را تغيير دهيد تمام نورهای موج
  می کنند ، اگر فقط می خواهيد بعضی از آنها را تغيير دهيد حتما قبل از ويرايش نور يا   

Duplicate بگيريد. نورهای مورد نظر را انتخاب کنيد و از آنها   

IES ز: اگر شما در فاميلی از نور فتومتريک استفاده کرديد اين امکان را دايد که انکته مهم    

 استفاده کنيد.

فايل های متنی می باشند که در آن  اطالعاتی از قبيل شدت نور که توسط کارخانه های   IES 

توليد کنند المپ ها ساخته می شود وجود دارد و می توانيد نورهايی کامال واقعی را ايجاد 
 کنيد.

به  بايد برداريد : اول اينکه نور مورد نظر را تبديلبرای منبع نور دو گام   IES برای تعيين   
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 نور فتومتريک کنيد که در باال توضيح داده شد. اين کار بايد درون محيط فاميلی انجام شود.

می باشد که بايد فايل متنی را روی نور فتومتريک  IES در گام دوم استفاده از فايلهای متنی   

 انتخاب شده اعمال کنيد.

برای منبع نور):  IESجهت تعيين) To specify an IES file for a light source 

را داشته باشيد. اين نرم افزار تعدادی از اين فايل ها   IES برای اينکار می بايست فايل های   

بردی می باشند را دارا می باشد که می توانيد در مسيرهای ررا که در کارهای معماری کا
 ذکر شده رير آنها را بيابيد:

 اين مسيرهای پيش فرض می باشند .

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Autodesk\<Revit release name>\IES  
 
Windows Vista or Windows: C:\ProgramData\Autodesk\<Revit release 
name>\IES  

  

نور مورد نظر را انتخاب کنيد. -1  

کليک کنيد تا پنجره مشخصات باز شود.  (Type Properties) روی -2   
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Duplicate اگر می خواهيد که نورهای ديگر دچار تغييرات نشوند از نور انتخاب شده-3  

 بگيريد.

شويد .  Photometric در اين پنجره وارد قسمت -4  
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کليک کنيد.  Photometric Web File در اين قسمت درون فيلد -5  

 

را انتخاب کنيد.  IES ز می شود که بايد فايل متنیبا کليک در اين فيلد پنجره ای با-6  
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کليک کنيد تا در پنجره مشخصات قرار گيرد و در اين  Open با انتخاب فايل مورد ، روی -7  

کليک کنيد.  Ok پنجره نيز روی   

 Rendering an Image(رندر کردن تصاوير):

ر در اين نرم افزار شما می توانيد تصاوير سه بعدی را با موتور رندرينگ منتال ری، رند
کنيد، اين امکان را داريد که تصاوير رندر شده را درون شيت قرار دهيد تا يک نمای واقعی 

نقشه ارائه دهيد. 2به کارفرماتان همراه با فاز  
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همچنين اين امکان را داريد که مدل ساختمان را در اين نرم افزار طراحی کنيد و سپس برای 
مدل را وارد نرم افزار تری دی مکس  ،دن نهايی جهت مشاهده بيشتر جزئياتررندر ک

کنيد.(در بخش انتهايی مبحث رندر نحوه بردن فايل رويت را درون مکس و تنظيم رندر و 
متريال و نور در مکس را در قالب يک پروژه توضيح می دهيم).در تصوير زير نيز يک 

و در مکس نمونه از تصوير را مشاهده می کنيد که در رويت مدل و نور و ... تنظيم شده 
 رندر شده است.

 

 

و فعال کردن  تصوير زير نيز رندر همين فايل در مکس می باشد که با موتور منتال ری
پردازش شده است. فاينال گادر و تنظيم آن  
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که خود شرکت اتودسک پيشهاد کرده است که شما مدلی را که در رويت  بدانيد جالب است
.ون کيفيت رندر در مکس بسيار باال می باشد ساخته ايد برای رندر وارد مکس کنيد چ  

جهت ارائه محصول توسط شرکت  Autodesk Showcase 2012نرم افزاری با نام البته 
بهتر نسبت به ورژن های پايينی فايل رويت را  2012ه در ورژن اتودسک وجود دارد ک

 مدل رندر را با اين نرم افزار ارائه دهيد.پشتيبانی ميکند و می توانيد 
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 تصوير زير نمونه ای از اين نرم افزار را می توانيد مشاهده کنيد.در 
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قبل از اينکه در مورد تنظيمات و چگونگی رندر کردن توضيح دهيم، ابتدا در مورد ساخت 
 نمای سه بعدی داخلی و خارجی  توسط دوربين رويت را می گوييم.

 3D Views(نماهای سه بعدی):

يا می توانيد فقط با انتخاب دو نقطه تصاوير پرسپکتيو و   Revit Architecture در   

ايجاد کنيد. ارتوگرافيک  

 Perspective 3D Views(نماهای پرسپکتيو):

نماهای پرسپکتيو نماهايی می باشند که در آن اجزاء و مولفه های تشکيل دهنده مدل ساختمان 
 در بخش های جلو بزرگتر و در قسمت های عقب کوچکتر نمايش داده می شود.

 

رتوگرافيک):(نماهای سه بعدی ا Orthographic 3D Views 

نماهای سه بعدی ارتوگرافيک به نماهايی گفته می شوند که در آن مدل ساختمان و تمام اجزاء 
 به يک اندازه نمايش داده می شوند.
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 Creating an Orthographic 3D View(ايجاد نمای سه بعدی ارتوگرافيک):

-1 Open a plan, section, or elevation view. 

-2 Click View tabCreate panel3D View drop-downCamera. 

 

را از انتخاب خارج   Perspective گزينه ،Options Bar پس از انتخاب دوربين روی -3  
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 کنيد.

 

سپس در صفحه ترسيم اولين نقطه را به عنوان محل قرارگيری دوربين کليک کنيد و بع  -4
به عنوان محل قرار گيری هدف کليک کنيد. موس را جابجا کنيد و در نقطه دوم را  

 

 بعد از انتخاب نقطه دوم ، به صورت اتوماتيک وارد نمای ساخته شده می شويد.
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 Creating a Perspective 3D View(ايجاد نماهای سه بعدی پرسپکتيو):

،  تمام مراحل ساخت نمای پرسپکتيو مانند مراحل ساخت نمای ارتوگرافيک می باشد و فقط با
Options Bar،  گزينه پرسپکتيو را انتخاب کنيد. اين تفاوت که پس از انتخاب دوربين در   

 (در حالت پيش فزض اين گزينه انتخاب می باشد.)

 

نيز به ثبت می رسد .  Project Browser پس از ايجاد هر نمای سه بعدی در   
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توانيد روی نام نمای مورد   در صورت اينکه بخواهيد نام نمای ساخته شده را تغيير دهيد می
را انتخاب کنيد و يک نام جديد برای آن وارد کنيد  Rename نظر راست کليک کرده و گزينه   

 

در صورتی که بخواهيد فضای ديد و يا دريچه دوربين را تنظيم کنيد، پس از اينکه وارد نمای 
سپس با جابجا کردن ساخته شده ، شديد روی کادر اطراف نما کليک کنيد تا انتخاب شود و 

 دايره های کنترل کننده ای که در چهار طرف نما وجود دارد فضا را تنظيم کنيد.
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روش ديگری نيز برای تنظيم اين فضا وجود دارد که بايد بعد از انتخاب کادر اطراف نما  
روی آيکن  (Size Crop)کليک کنيد.  

 

 با انتخاب اين آيکن ، پنجره زير نمايان می شود:
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) ناميده می شود   FOV ) (ميدان ديد) که به اختصارField of View در صورتی که گزينه   

می توانيد عرض و ارتفاع عمق ديد را بصورت جدا تغيير دهيد و اين تغييرات سريعا در 
 نمای پرسپکتيو و غير پرسپکتيو اثر می گذارد.

ک از مقادير (حالت مقياس): اگر اين حالت را انتخاب کنيد با تغيير هر ي Scale mode 

عرض يا ارتفاع(فرقی ندارد) آن يکی نيز به نسبت مقدار داده شده تغيير می کند و فقط ابعاد 
FOV)تاثيری ندارد . اين تغيير مقياس فقط در همين نمای  تصوير بزرگتر می شود و در (   

اثر می گذارد و ربطی به نماهای ديگر ندارد.پرسپکتيو   

عدی):(مشخصات نمای سه ب 3D View Properties 
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:Graphics 

 View Scale: مقياس را در نمای سه بعدی نمايش می دهد.

تنظيم کرديد را نشان  View Scale اين فيلد نسبت معين مقياس را که درفيلد :Scale Value 

گزينه   View Scale می دهد. زمانی می توانيد مشخصه اين فيلد را تغيير دهيد که در  فيلد  

انتخاب کرده باشيد .را   Custom 

: با کليک در اين فيلد می توانيد تعيين کنيد که جزئيات در نمای مورد نظر   Detail level 

 چگونه نمايش داده شود.

نيز می توانيد تنظيمات فوق را انجام دهيد که در جزوء قسمت   Control Bar نکته مهم : در   

امال توضيح داده شده است.اين بخش ک در مورد 55تا  26صفحه که ازاول ،  

 

Visibility/Graphics با انتخاب اين دکمه پنجره :  Visibility/Graphics Overrides 

 باز می شود و می توانيد انتخاب کنيد که چه عناصری قابل نمايش در نمای مورد نظر باشد.

فقط جزئی از (اين پنجره فراتر از اين می باشد که در باال گفته شد ، کنترل نمايش عناصر 
 توانايهای اين پنجره می باشد، در آينده در مورد اين پنجره کامال توضيح داده خواهد شد.)
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: می توانيد يکی از حالت های نمايش عناصر را انتخاب کنيد. برای مثال :  Visual Style 

Hidden Line, Wireframe, Shaded, or Shaded with Edges 

د به پنجرهدر اين فيلد ، می تواني   Edit با کليک روی دکمه :Graphic Display Options 

دسترسی داشته باشيد که در اين پنجره می توانيد سايه ها و محيط و   Graphic Display 

خورشيد و ... را کنترل کنيد.(در مورد اين پنجره نيز می توانيد به جزوء قسمت اول صفحه 
مراجعه کنيد .) 44  
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فيلد می توانيد ترتيب و نظم نمايش مدل ساختمان را کنترل : با کليک در اين   Discipline 

را انتخاب کنيد، در نمای مورد نظر فقط عناصر   Structuralکنيد. برای مثال  اگر گزينه  

 سازه ای را می توانيد مشاهده کنيد.
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:Identity Data 

د.: نام نما را می توانيد مشاهده کنيد و در صورت نياز تغيير دهي  View Name 

 Title on Sheet: در اين فيلد نيز نامی را وارد کنيد که بايد در شيت نمايش داده شود.

 نام وارد شده فقط در شيت قابل مشاهده می باشد.

 

:Extents 

 Crop Region Visible: با فعال و يا غير فعال کردن اين گزينه می توانيد کادر اطراف 

ماييد.) را قابل نمايش و يا مخفی ن Crop Region) نما 

 Far Clip Active: يا فعال بودن اين گزينه فقط تا محلی از عمق ديد نمايش داده می شود که
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هدف دوربين قرار دارد ولی اگر اين گزينه را غير فعال کنيد بدون در نظر گرفتن محل 
ترين نقطه از عمق ديد نمايش داده می شود.رهدف، تا دو  

زينه در اطراف مدل ساختمان يک مکعب نمايش داده : با فعال کردن اين گ Section Box 

می شود که با استفاده از اين مکعب در نمای سه بعدی برش های سه بعدی منحصر به فردی 
 را ايجاد کنيد. به اين صورت که :

:(section box (جهت فعال کردن   To enable a section box 

د.نمای سه بعدی مورد نظر را باز کني -1  

-2 On the Properties Palette, under Extents, select the Section Box 
option. 

 

نمايش داده شود.  Section Box کليک کنيد تا   Apply روی -3  
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 To modify section box extents outside of the 3D view(جهت ويرايش محدوده 

در نمای سه بعدی):  section box خارجی   

ه بعدی فعال کنيد.را در نمای س  section box 1-  

بهتر است نمای پالن و يا يکی از نماهای   section box سپس برای کنترل دقيق و راحتر-2  

اصلی را باز کنيد.(در همان نمای سه بعدی هم می توانيد آن را ويرايش کنيد اما در پالن و 
)نما کنترل بيشتر و دقيق تری خواهيد داشت.انتخاب با شما می باشد.  

را مشاهده نمی کنيد، برای مشاهده آن بايد   section box حال اگر وارد پالن و يا نما شديد-3  

را فعال نموديد راست کليک کنيد و گزينه   section box روی نمای سه بعدی که   

را انتخاب کنيد تا قابل مشاهده شود.  Show Section Box 
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(Blue Arrow Controls) کننده آبی کردن فلشهای کنترل سپس با کليک و دراگ-4   

سه بعدی زيبايی ايجاد کنيد.، می توانيد اندازه آن را تغيير دهيد و برش های   

 

 با اين روش می توانيد درک بهتری از نحوه چيدمان و ربط فضاها به يکديگر داشته باشيد.
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 To control visibility /hide  of section box extents(جهت آشکار کردن و پنهان 

 :( section box کردن وسعت    

را پنهان کنيد   section box پس از اينکه شما برش سه بعدی را تنظيم کريد، بهتر است که   

 تا از شلوغی خطوط در صفحه کاری و يا برش بهتر به نظر برسد. برای پنهان کردن اين 

را انتخاب کنيد و    section box تدا راحت ترين روش اين می باشد که اب section box  

VH)را که مخفف  ( visibility /hide) می باشد را  سپس بروی صفحه کيبرد عبارت (   

پنهان می شود.   section box تايپ کنيد. با اين روش   

مورد استفاده   section box روش دوم که که هم برای پنهان کردن و هم برای آشکار کردن   

:قرار می گيرد به اين شکل می باشد که   

-1 Click View tab Graphics panel  (Visibility/Graphics).  

.(VG) يا تايپ عبارت   

 
 

 

 

 

 

-2 In the Visibility/Graphics dialog, click the Annotation Categories 
tab.  
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با تيکدار نمودن -Section Boxes 3،نمايش داده می شود و با غير فعال نمودن، پنهان   
 می شود.

 

ا از مدل خود حذف کنيد، کافيست ر  Section Boxes : در صورتی که خواستيد  نکته مهم   

را غيرفعال کنيد.  Section Boxes که در پنجره مشخصات  گزينه   
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و دوربين می پردازيم: یبه ادامه بحث مشخصات نمای سه بعد  

ين ايجاد:(اين قسمت زمانی نمايش داده می شود که در نمای پرسپکتيوی که با دورب Camera 

 کرده ايد، قرار بگيريد.)

 Render Settings: با کليک در اين فيلد پنجره تنظيمات رندر برای نمای سه بعدی باز 

Rende می شود و می توانيد تنظيمات را انجام دهيد.(در بخش بعدی در مورد پنجره   

کامال توضيح داده می شود.)  Settings 

شم) را می توانيد تغيير دهيد.: در اين فيلد ارتفاع دوربين(چ Eye Elevation 

 Target Elevation: در اين فيلد نيز می توانيد ارتفاع هدف را تعيين کنيد.

برای ايجاد   Eye Elevation  و Target Elevation : از دو گزينه انتهايی يعنینکته مهم    

ه مقدار چشم يا دوربين پرسپکتيو های ديد پرنده می توانيد به راحتی استفاده کنيد . طوری ک
را عددی باال و هدف را عددی پايين تنظيم کنيد. که اين مقادير خودش به ارتفاع ساختمان 

 بستگی دارد.
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 به ادامه بحث، تنظيمات رندر می پردازيم:

 قبل از اينکه پنجره تنظيمات رندر را باز کنيد بهتر است که تنظيمات زير را انجام دهيد:

اين کارتنظيم کنيد.با    Fine  را برای رندر کردن جزئيات عناصر رویDetail Level*** 

 زمان برای رندر کردن افزايش می يابد ولی جزئيات عناصر را تا حد زيادی نمايش می دهد

 

 ***نور خورشيد را فعال و در موقعيت مورد نظر تنظيم کنيد.

 

 *** سايه را فعال کنيد.
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و سايه های محيطی   cast shadow : برای واقعی به نمايش گذاشتن سايه ها حتما نکته مهم   

را فعال کنيد.  show ambient shadows يعنی   

 

***عناصر اضافی و غير ضروری را حتما پنهان کنيد. برای مثال از نمايی که می خواهيد 
پنهان کنيد.قبل از رندر ) های موجود در اتاق کناری را  furniture رندر بگيريد وسايل (   

ا اين کار در هنگام رندر کردن، چون عناصر کمتری قرار دارد  موتور رندر سرعت ب
 بيشتری را برای پروسه رندر کردن طی می کند.
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***سطوح صاف مانند، سطوح شيشه ای ، صيقلی و يا آينه ای که از انعکاس و انکسار 
 بااليی برخوردارند زمان رندر را به شدت افزايش می دهند.

ی و اندازه رنگ و الگوها يا نقش ها روی سرعت رندر تاثير می گذارند . ***پيچيده گ
موتور رندر برای رندر کردن الگوهای پيچيده بايد تمام جزئيات را محاسبه و سپس نمونه 

 گيری کند.

*** نکته ای که بسيار مهم می باشد اين است که فقط قسمتی از نمای سه بعدی  را رندر کنيد 
را در قالب عکس مشاهده کنيد . برای کم کردن فضای رندر از ابزار و  که نياز داريد آن

روشهای زير می توانيد استفاده کنيد. تنظيم دقيق هر کدام  فرآيند سرعت  رندر را تا حد 
 زيادی افزايش می دهد.

  section box:در باال توضيح داده شد.

مراجعه کنيد. 48: برای ياد آوری به جزوء قسمت اول،صفحه  crop region 

 . camera clipping plane, يا render region 

که در اين قسمت از توضيح وجود دارد اين می باشد که اگر قصد داريد که  نکته بسيار مهمی
برای مستثنی کردن قسمت های از حجم مدل ساختمان را در نمای رندر   section box از   

section box ا دقت و احتياط انجام دهيد . برای مثال اگراستفاده کنيد، بايد اين کار را ب   

يک ديوار خارجی را برای نمای سه بعدی داخلی مستثنی کند، اين کار باعث می شود که 
دوده داخل شود و اين باعث باال رفتن زمان حروشنايی بيرون و خورشيد مستقيما وارد م

 رندر می شود و آن کيفيت اصلی را نيز نخواهد داشت.

يم سراغ تنظيم پنجره رندر جهت رندر کردن.اکنون می رو  

 Defining Render Settings(تعيين کردن تنظيمات رندر):
 

نمای سه بعدی را برای رندر کردن باز کنيد.-1  

: شما فقط اين امکان را داريد که در نمای سه بعدی رندر کنيد. اگر قصد داريد که نکته مهم 
ای سه بعدی موجود نمای دوبعدی جهت دار بسازيد، از نمای دو بعدی رندر کنيد بايد از نم
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تنها در اين حالت می باشد که می توانيد از نمای دوبعدی رندر کنيد از اين روش می توانيد 
 از هر يک از نماهای اصلی ، برش ها و يا پالن هر طبقه رندر کنيد.

 برای اين :

 A: وارد نمای سه بعدی شويد.

ز گزينه های زير را انتخاب کنيد ،راست کليک کنيد و سپس يکی ا  ViewCube روی :B 

موجود   Project Browser اين گزينه ها شامل زير مجموعه هايی می باشند که در   

انتخاب هر کدام از اين نماهای دو بعدی جهت دار به نمای مشابه آن در می باشند   

وابسته می باشد .عبارتند از :  Project Browser 

Orient to View  

Orient to a Direction 
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با استفاده از يک از روش های زير می توانيد پنجره تنظيمات رندر را باز کنيد:-2  

*On the View Control Bar, click (Show Rendering Dialog). 

 

*Click View tabGraphics panel (Render). 

 

 RRتايپ عبارت * 

ر نمايان می شود:با انتخاب هر يک از روش های فوق پنجره زي  
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 Region: با تيکدار کردن اين گزينه يک کادری در صفحه تمايش ظاهر می شود که به 

شما اين امکان را می دهد تا محدوده رندر دوباره تنظيم کنيد. که با انتخاب کادر ظاهر شده و 
يد.با کليک و دراگ کردن نقاط کنترل کننده آی رنگ ناحيه رندر را کاهش يا افزايش ده  
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 Quality(کيفيت):

 جهت ارائه طرح خود به کارفرما، می توانيد در اين بخش کيفيت رندر را تنظيم کنيد.

high quality) به آهستگی و با زمان بيشتری رندر می شود و هميشه سعی  کيفيت باال(   

از طرح خود رندر سريع بگيريد که اگر در جايی  (draft) يشیکنيد که ابتدا با کيفيت آزما   

 ايراد و يا مشکلی داشته باشد زمان زيادی را هدر نداده باشيد. 
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Description 
 (توصيف)

Relative Render 
Speed 

 (سرعت نسبی جهت رندر)

 Quality(کيفيت)

در حالت عمومی رندری با سرعت باال توليد می کند .اين رندر 
بسيار مصنوعی می باشد.(از اين روش برای پيدا کردن عيب و 

 نقص کار استفاده می شود نه برای ارائه طرح)

 Draft(آزمايشی) Fastest(تند يا فورا)

 Low(پايين) Fast(سريع) رندر با سرعت باال و با کيفيت يک سطح باالتر نسبت به قبلی 

رندری با کيفيتی معموال رضايت بخش برای معرفی طرح که  
 تصوير با درجه مصنوعی کم می باشد.

)متوسط( Medium (حد وسط)Medium 

رندری با کيفيتی باال و رضايت بخشی باال برای معرفی طرح.اين 
نوع رندر خيلی کم به تصاوير مصنوعی می مانند.جهت توليد رندر 

 با اين نوع کيفيت مستلزم زمان طوالنی می باشد.

 High(باال) Slow(آهسته)

 رندر با کيفيتی بسيار باال و با کمترين شباهت به تصاوير
برای توليد اين نوع رندر بيشترين زمان نياز می باشد.مصنوعی.  

 Best(عالی) Slowest(خيلی آهسته)

 با انتخاب اين گزينه، سرعت رندر به نحوه تنظيم کردن پنجره 
می باشد.(در ادامه به تنظيمات اين   Render Quality Settings 

 پنجره می پردازيم.)

خصی)(ش Varies(متغيير يا تغيير پذير) Custom 

 

پنجره زير نمايش داده می شود:  Quality از ليست ،Edit با کليک روی گزينه   
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 General Options(انتخاب عمومی):

با اين گزينه می توانيد لبه های تصوير را در رندر  : Image Precision (Antialiasing) 

می توانيد مقاديری بين  نرم و يا ناهموار(دندانه دندانه) تنظيم کنيد. در کادر اين قسمت
(کامال صاف) را وارد کنيد.10(بيشترين ناهمواری)و 1  

 مقدير وارد شده در اين کادر رابطه مستقيمی با اندازه يا دقت تصوير دارد.

 Reflection and Transparency Options(انتخاب انعکاس و شفافيت):

 Maximum Number of Reflections(حداکثر مقدار انعکاس):

می توانيد مقاديری داکثر مقداری که موضوعات در انعکاسات ناپديد شوند را تنظيم می کند.ح
 بين صفر(بدون انعکاس) و صد(بيشترين انعکاس) را وارد کنيد.

 

 Maximum Number of Refractions(حداکثر مقدار انکسار يا شکست نور):

وضوع شيشه ای  آن سمت را حداکثر مقداری که باعث شود شما نتوانيد از ميان چندين م
 مشاهده کنيد.مقاديری بين صفر(کامال مات) و صد(کامال شفاف) را می توانيد وارد کنيد.

 Blurred Reflections Precision(دقت تارشدن انعکاسات):

حداکثر مقداری که باعث شود لبه ها يا سطوح موضوعات در هنگام تار شدن انعکاس به 
(نرم)  11(لکه دار) و 1مقاديری بين شود را کنترل می کند. صورت لکه کوچک نمايش داده

 را می توانيد وارد کنيد.

 Blurred Refractions Precision(دقت تار شدن انکسارات):

حداکثر مقداری که لبه ها يا سطوح موضوعات به صورت زبر يا لکه دار نمايش داده شود، 
(نرم) را می توانيد وارد کنيد. 11(لکه دار) و 1مقاديری بين  را کنترل می کند.  

 Shadow Options(انتخاب سايه):

تيکدار کردن يا انتخاب اين گزينه (توانايی توليد سايه های نرم):  Enable Soft Shadows 
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باعث می شود که سايه در لبه ها به صورت نرم محو شود  و با غير فعال کردن اين گزينه 
ود می آيد.سايه هايی تيز و خشن در لبه ها به وج  

 Soft Shadow Precision(مقدار دقت برای توليد سايه نرم):

حداکثر مقداری را که بايد سايه لبه ای توليد سايه نرم و يا نقطه نقطه شود را کنترل می کند. 
(سايه ای نرم و هموار) توليد خواهد شد.10(سايه نقطه نقطه) و 1با وارد کردن مقاديری بين   

شنايی غير مستقسم):(انتخابهای برای رو Indirect Illumination Options 

نه  در فرآيند يزيا تيکدار کردن اين گ:  Compute Indirect and Sky Illumination 

 رندر تصوير نورهای غير مستقيم و روشنايی نور آسمان مورد محاسبه قرار می گيرند.

 Indirect Illumination Precision(دقت روشنايی غير مستقيم): 

حداکثر مقداری که برای بدست آوردن بيشترين جزئيات روشنايی غير مستقيم (جزئيات نور 
غير مستقيم قابل مشاهده می باشد) و سايه ها را کنترل می کند. مقدار دقت باال، معموال نتيجه 
ای بسيار نرم ولطيفی  در گوشه ها يا کنج ها و يا زير موضوعات دارد. می توانيد مقاديری 

(بيشترين جزئيات) را وارد کنيد.10(کمترين جزئيات) و 1بين   

يا صاف کردن روشنايی غير مستقيم):(هموار  Indirect Illumination Smoothness 

حداکثر مقداری که بايد روشنايی غير مستقيم به صورت لکه دار و يا هموار به نظر برسد را 
ار نرم ولطيفی  در گوشه ها يا کنج ها و کنترل می کند. مقدار دقت باال، معموال نتيجه ای بسي

(کمترين لکه لکه)  10(بيشترين لکه لکه) و 1يا زير موضوعات دارد.می توانيد مقاديری بين 
 را وارد کنيد.

 Indirect Illumination Bounces(جهش های روشنايی غير مستقيم):

اين  را کنترل می کند.حداکثر مقداری که بايد روشنايی غيرمستقيم به فضای رندر وارد شود 
را در زمان رندر روی موضوعات را تنظيم  روشنايی غير مستقيم مقدار زمان و تعداد جهش

تنظيم مقدار صحيح در اين قسمت برای رندر کردن صحنه های طبيعی، روشنايی و  می کند.
حنه درخشش بسيار تاثير گذار می باشد. با افزايش اين مقدار نور می توانيد بيشتر درون ص

نتيجه ای مطلوب و قانع کننده ای را برای  3در اين کادر معموال مقدار جهش . نفوذ کند
تنظيم کنيد می تواند بر  3اگر مقدار جهش را بيشتر از مقدار  روشنايی غير مستقيم  می دهد.
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اهميتی ندارد و فقط زمان رندر را  3دقت رندر بيفزايد اما در بيشتر اوقات مقدار بيشتر از 
زايش می دهد.اف  

خل های ورودی):د(انتخاب روشنايی روز برای م Daylight Portal Options 

: اين قسمت فقط برای رندر های داخلی کاربرد دارد و در رندر های خارجی بی نکته مهم 
 نتيجه خواهد بود . 

 

 Windows: اگر اين گزينه را فعال کنيد در هنگاه رندر های داخلی موتور رندر نور روز 

 ورودی پنجره ها نيز محاسبه می کند.در حالت پيش فرض غير فعال می باشد.

 Doors : با فعال بودن اين گزينه،موتور رندر روشنايی روز را در دربهايی که به صورت

در حالت پيش فرض غير فعال می باشد. شيشه ای می باشند، مورد محاسبه قرار می دهد.  

زمان   Curtain Walls اين گزينه نيز روشنايی روز را در فعال بودن :  Curtain Walls 

در حالت پيش فرض غير فعال می باشد. رندر مورد محاسبه قرار می دهد.  

نکته مهم : در رندرهای داخلی روز، برای طبيعی تر نشان دادن تصوير مهم می باشد که آنها 
ارد.را فعال کنيد هر چند زمان رندر را افزايش می دهد ولی ارزش آن را د  

: همانطوری که توجه می کنيد در حالت پيش فرض تمام اين گزينه ها غير فعال می نکته مهم 
فعال کنيد بايد  (حد وسط) Medium باشند، حال اگر قصد داريد که آنها را در کيفيتی مثال   

شديد روی ليست کشويی گزينه   Render Quality Settings پس از اينکه وارد پنجره   
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ب کنيد ،(متوسط) انتخا Medium کليک کنيد و کيفيت مورد نظر را مثال   Settings 

 

 

کيفيت مورد نظر مشاهده می کنيد که تمام قسمت ها غير فعال می شوند، بعد از انتخاب 
اينجاست که شما بايد آن کيفيت انتخاب شده را تبديل به کيفيت شخصی کنيد و برای اينکار نيز 

شود که تمام يکبار کليک کنيد، اين باعث می   Copy To Custom کافيست روی گزينه   

(شخصی) کپی شوند و در صورت لزوم   Custom تنظيمات کيفيت انتخاب شده در حالت   

 تنظيمات را تغيير دهيد که در اين حالت می توانيد آنها را فعال کنيد.

به دو تصوير زير توجه کنيد . در حالت فعال بودن   Daylight Portals يشتربرای درک ب   

کيفيت رندر طبيعی تر و زنده تر به نظر می رسد .البته در تصوير زير ، چون در نمای 
 رندر فقط پنجره قرار دارد، فقط پنجره فعال شده است.
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کليک کنيد تا دوباره وارد پنجره تنظيمات رندر شويم.  Ok پس از انجام تنظيمات روی   

نوع خروجی را تعيين کنيد:  Output Setting  با استفاده از  
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 Resolution(وضوح ودقت): برای توليد رندر يک عکس برای نمايش در کامپيوتر 

 Printer  را انتخاب کنيد و برای توليد يک رندر جهت پرينت گرفتن گزينهScreen گزينه   

 را انتخاب کنيد.

تنظيم کرده باشيد اين بخش فعال   Printer روی  (نقطه در هر اينچ): زمانی که رندر را  DPI 

اگر شما از واحدتصوير را برای پرينت تعيين می کند .    DPI می شود. اين قسمت   

مقادير را قبل از نمايش تصوير به اينچ   Revit Architecture متريک استفاده می کنيد ،   

تبديل می کند. می توانيد مقدار پيش فرض را انتخاب کنيد و يا اينکه يک مقداری دلخواه را 
.وارد کنيد  

و تنظيم کنيد.کنترل  برای رندر : در اين قسمت نورها را  Lighting 

 

-: با کليک کردن در ليست کشويی اين بخش نوع تنظيم نور را در رندر سازمان Scheme 

ليست گزينه های اين قسمت به دو بخش، رندر خارجی و داخلی تقسيم شده است  سازی کنيد.
ورشيد،نور خورشيد همراه با نورهای مصنوعی که هر بخش به سه بخش مجزا (فقط نور خ

 و فقط نورهای مصنوعی) تقسيم شده است که در زير می توانيد آنها را مشاهده کنيد:

=خارجی : فقط نور خورشيد  Exterior: sun only 

 از اين گزينه  می توانيد جهت رندر کردن نمای خارجی ساختمان در روز استفاده کنيد.
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و نور مصنوعی= خارجی:نور خورشيد  Exterior: sun and artificia 

از اين گزينه می توانيد برای توليد رندرهای غروب و يا شب در نماهای خارجی مدل 
ساختمان استفاده کنيد که ترکيبی از نور خورشيد و نورهای مصنوعی می باشد که شما در 

 پروژه آنها را قرار داده ايد.

=خارجی : فقط نور مصنوعی   Exterior: Artificia only 

برای رندر کردن صحنه های شب که فقط از نورهای مصنوعی برای روشن کردن صحنه 
 استفاده می شود.

سه گزينه ديگر از اين قسمت دقيقا عکس اينها می باشند و برای رندر صحنه های داخلی 
شته باشيد که استفاده می شوند. برای صحنه های داخلی از اين گزينه ها استفاده کنيد، توجه دا

اگر رندر داخلی شما تاريک بود می بايست از نورهای مصنوعی نيز برای رندر استفاده کنيد 
 و اگر نور مصنوعی را در صحنه قرار دايد در اين قسمت نيز حتما تعيين کنيد که نورهای

.) نيز در صحنه استفاده شوند.  Artificia مصنوعی (   

فعال    Sun Setting ازمان سازی کرده ايد گزينه را برای رندر س sunlight اگر شما   

) می توانيد موقعيت خورشيد را تنظيم کنيد.(برای يادآوری به  می شود و با کليک روی(   

مراجعه کنيد).37جزوء قسمت اول ،صفحه   

 

Artificial Lights) برای رندر کردن انتخاب کرديد، با کليک  اگر از نورهای مصنوعی(   

تمام نورهای مصنوعی در اين  ی شود کهپنجره ای باز م  Artificial Lights روی دکمه   

 پنجره ليست شده است و می توانيد آنها را کنترل کنيد.
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کفته می شود. در اين پنجره می توانيد گروه های  Light Groups پنجره ای که باز می شود   

يد و بروی تک تک نورهای مختلف نور را که قبال ايجاد کرده ايد را فعال و يا غير فعال کن
 قرار داده شده مصنوعی در صحنه کنترل داشته باشيد.

 

 توجه کنيد که فقط نورهايی در اين پنجره ليست شده است که در صحنه قرار داده ايد.
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Sun and Artificial) را با هم انتخاب کرده باشيد  اگر هم نور خورشيد و مصنوعی(   

به صورت جدا گانه کنترل و تنظيم کنيد.می توانيد هر دوی آنها را   

 

با استفاده از امکاناتی که در اين قسمت قرار داده شده است ،(زمينه) :  Background 

 می توانيد پس زمينه تصوير رندر را تنظيم کنيد. می توانيد يکی از حاالت رنگ يکدست 

sky and clouds) و يا يک تصوير(image) را به عنوان  ابر()، آسمان و  solid color) 
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 پس زمينه تنظيم کنيد.

 

 To specify a solid color(جهت تعيين يک رنگ يکدست):

را انتخاب کنيد.   Color سبک،Background در پنجره تنظيمات رندر و در قسمت-1  

 

بروی حوضچه رنگ کليک کنيد تا پنجره تنظيمات رنگ نمايان شود.-2  

 

  نظر را برای پس زمينه تعيين کنيد.در پنجره تعيين رنگ، رنگ مورد -3
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کليک کنيد تا به پنجره تنظيمات رندر برگرديد و ادامه تنظيمات را انجام دهيد.  OK روی -4  
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 To specify a background with sky and clouds(جهت تعيين پس زمينه با آسمان 

 و ابرها):

را با حداکثر ابر مورد    Sky سبک،Background ه تنظيمات رندر و در قسمتدر پنجر-1  

 نياز انتخاب کنيد.

 

غبار آلود نمايش دادن) می توانيد با کليک و دراگ -(نا صافی و يا تيرگی هوا Haze برای-2  

 کردن اساليدر، پس زمينه ای بين هوای صاف و يا غبارآلود تعين کنيد.

 

 Clear: هوای صاف 

 Haze: هوای غبارآلود

مات رندر برگرديد و ادامه تنظيمات را انجام دهيد.کليک کنيد تا به پنجره تنظي OK روی -3  
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 To specify a custom image(جهت تعيين پس زمينه توسط يک تصوير):

را انتخاب کنيد.    Image سبک،Background در پنجره تنظيمات رندر و در قسمت-1  

 

کليک کنيد.  Customize Image برای انتخاب يک تصوير روی -2  

 

 Image نمايان می شود که روی   Background Image با کليک روی اين دکمه، پنجره-3  

 کليک کنيد و يک تصوير را در سيستم خود جستجو کرده و انتخاب کنيد.
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برميگرديد و   Background Image با انتخاب تصوير مورد نظر، دوباره به پنجره -4  

 تنظيمات مربوط به تصوير انتخاب شده را انجام دهيد.
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نکته مهم : اگر برای پی زمينه تصوير را انتخاب کرديد، قبل از رندر نهايی و با کيفيت باال 
کيفيت آزمايشی رندر بگيريد تا از قرار گيری دقيق تصوير در پس زمينه  ر بابا يکحتما 

 اطمينان حاصل کنيد.

دهيد. کليک کنيد تا به پنجره تنظيمات رندر برگرديد و ادامه تنظيمات را انجام OK روی -5  
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 Adjust exposure (تنظيم نوردهی):

در اين قسمت می توانيد ميزان نوردهی را به تصوير کنترل کنيد.شما می توانيد قبل از رندر 
ميزان نوردهی را برای تصوير در اين قسمت کنترل کنيد و اينکه يک امکان منحصر به 

ی دارد همين گزينه می باشد، اين قسمت فردی که اين نرم افزار در زمينه رندر و نورپرداز
به شما اين امکان را می دهد که پس از رندر نيز بتوانيد ميزان نوردهی را تنظيم کنيد، برای 
اينکار بعد از رندر کردن روی اين دکمه کليک کنيد و در پنجره باز شده مقادير را وارد کنيد 

سيار نوردهی تصوير رندر شده تغيير می کند .اين امکان ب  Apply و با هر بار کليک روی   

 جالب رويت می باشد. در اين قسمت به اين پنجره می پردازيم:

در پنجره تنظيمات رندر کليک کنيد.  Adjust exposure روی-1  

 

برای کنترل نوردهی نمايان می شود.  Exposure Control با انتخاب اين دکمه؛پنجره-2  
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وردهی، بسيار برای نور و متريالهای استفاده شده    هنگام رندر کردن يک تصوير، ميزان ن
روشنايی را  ک می کند تا بتوانيد مقادير واقعیکم  Exposure Control مهم می باشد.   

جالب است که بدانيد تمام  ی نشان دادن تصوير رندر شده وارد کنيد. واقعدرون تصوير برای 
: مقادير روشنايی نسبت  ی کند مانندپارامترهای اين پنجره از واکنش چشم انسان تقليد م

(glare)درخشندگی زياد،(contrast)کنتراست ،(color saturation به رنگها،اشباع رنگ(   

(مقدار نوردهی): روشنايی سراسری تصوير را تنظيم می کند. تنظيم  Exposure Value 

ی به صورت واقعی که درآنها ميزان نوردهاين مقدار برای نوردهی تصوير با دوربين های 
 خودکار تنظيم می شود قابل مقيسه می باشد و با آنها برابری می کند.

(تاريک وتيره) را وارد کنيد . توجه داشته باشيد که 16(تابناک)6-می توانيد مقاديری بين 
ترتيب يا ( Lighting Scheme مقدار پيش فرض اين گزينه برای هر يک از گزينه های   
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سازمان دهی (در بخش باال در مورد متفاوتی را ارائه می دهد. سازمان دهی روشنايی) نتيجه
 روشنايی توضيح دادخ شد.)

 Highlights(مشخص): ميزان يا سطح نوردهی را برای روشن کردن ناحيه تصوير کنترل 

(مشخص شدن روشنايی)  1(مشخص شدن نقاط تاريک) و 0می توانيد مقاديری بين  می کند.
تنظيم شده است. 0.25ش فرض روی را وارد کنيد. در حالت پي  

تصوير،  روشن حو(حد وسط تيرگی و روشنی): درجه نور را بروی سط  Mid Tones 

در اين قسمت می توانيد  را مشخص می کند.قرار دارند  و سايه روشنمحدوده بين که در   
(حد وسط درخشندگی) را وارد کنيد. در حالت پيش 4(حدوسط تاريکی) و 0.1مقاديری بين

می باشد. 1رض ف  

 Shadows(سايه ها): درجه نور را بروی سطوح تيره تصوير را کنترل می کند. در اين 

(سايه های تيره) را وارد کنيد . در حالت  4(سايه های روشن) و 0.1می توانيد مقاديری بين 
تنظيم شده است. 0.2پيش فرض روی   

ری که منتشر (نقطه سفيد): اين گزينه درجه حرارت رنگ را از منبع نو White Point 

می شود را در زمان رندر به صورت رنگ سفيد بروی تصوير کنترل و نمايش می دهد. 
 تنظيم اين گزينه مانند تنظيم کردن تعادل رنگ سفيد در دوربين های ديجيتالی می باشد.

   نکته: اگر تصويری را که رندرکره ايد و ديديد که بيش از حد رنگ نارنجی نشان می دهد،
به رنگ آبی بود  White Point مقدار اين گيزنه را کاهش دهيد. و اگر هم تصوير رندر شده   

 مقدار اين گزينه را افزايش دهيد.

daylight(نور روز) روشن می باشد، مقدار اين گزينه را روی  : اگر صحنه شما با نکته   

تنظيم کنيد. 6500  

می توانيد در اين قسمت د.(اشباع): شدت رنگ ها را روی تصوير کنترل می کن Saturation 

(بيشترين شدت نمايش رنگ) استفاده کنيد. در 5(خاکستری/سياه/سفيد) و 0از مقاديری بين 
تنظيم می باشد.  1حالت پيش فرض روی   
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کليک کنيد تا دوباره وارد پنجره تنظيمات رندر شويد.  Ok پس از تنظيم اين پنجره روی   

نکته بسيار مهم : همانطوری که قبال هم گفته شد از اين پنجره می توانيد بعد از انجا رندر نيز 
وقتی رندر تصوير شما به روی تصوير رندر شده استفاده کنيد، بنابراين پيشنهاد می شود که 

Adjust exposure) کليک کنيد و تنظيمات را با دقت انجام  پايان رسيد روی اين دکمه (   

ک کنيد تغييرات کلي  Apply دهيد تا به نتيجه مطلوبی برسيد. با تغيير در هر فيلد، اگر روی   

 را روی تصوير رندر شده می توانيد مشاهده کنيد.

 Saving the Rendered Image as a Project View(ذخيره کردن تصوير رندر شده 

 در نمای پروژه): 

ينکه عمليات رندر به پايان رسيد برای در حالت پيش فرض غير فعال می باشد و بعد ازا
 ذخيره سازی تصوير، فعال می شود.

 

با کليک روی اين دکمه پنجره ای برای تعيين نام برای تصوير نمايان می شود که می توانيد 
 نام مورد نظر را وارد کرده و آن را ذخيره نماييد. 

بخشی اضافه شود   Project Browser د باعث می شود که درتصويری را که ذخيره کردي   

Renderings، که تمام تصاوير رندر شده در زير آن قرار گرفته می شوند. و  با نام   

 تصاوير رندر شده را در شيت قرار دهيد.

 Exporting the Rendered Image to a File(صادر کردن تصاوير رندر شده به 

 صورت يک فايل تصويری): 
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ر کرديد را به صورت يک عکس در سيستم خود ذخيره اگر خواستيد، تصويری را که رند
نماييد روی اين دکمه کليک کنيد تا پنجره زير نمايان شود که بايد محل ذيره کردن تصوير و 

 نام و فرمت را تعيين کنيد.

 

پيشنهاد : بهتر است هر دو کار را انجام دهيد، يعنی تصوير رندر شده را هم در پروژه و هم 
کنيد.در سيستم ذخيره   

 Show the model: اگر بعد از رندر تمايل داشتيد که مدل ساختمان را با وجود باز بودن

 پنجره تنظيمات رندر، مشاهده کنيد روی اين دکمه کليک کنيد تا آن را مشاهده نماييد.

 

کليک کرديد، آن دکمه   Show the model بعد از اينکه شما روی : Show the rendering 

دد تصوير رندر شده، تبديل به اين دکمه می شود که با کليک روی اين، برای نمايش مج
 دوباره تصوير رندر را مشاهده می کنيد.
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 خوب؛؛؛

 تنظيمات پنجره رندر به پايان رسيد، حال برای شروع عمليات پروسه رندر از مدل ساختمان 

کليک کنيد.  Render (نرم افزارهای پخش موزيک خود را ببنديد) و روی   

 

با کليک روی دکمه رندر، پنجره زير برای نشان دادن عمليات باز می شود که در آن می 
تعداد ورودی هايی که نور روز از توانيد زمان طی شده رندر، تعداد نورهای مصنوعی و 

 آنها عبور ميکند  را مشاهده نماييد.

قابل پشتيبانی برای اگر در زمان رندر کردن برخی از متريال ها، نورها و يا هر چيزی که 
Warnings(هشدارها) نمايش داده می شئند. رندر نباشد، در قسمت   
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 Using Additional RPC Content from ArchVision(استفاده از فايل های اضافی 

در رويت آرشيتکتور):   ArchVision برای نرم افزار   RPC 

ساختمان  را برای مدل  RPC وعات اجازه استفاده بسياری از موض  Revit Architecture 

 در زمان رندر کردن، برای زيبايی و واقعی جلوه دادن تصوير را مهيا کرده است.

 در صورت لزوم می توانيد  RPCهای بيشتری را از سايت های زير برای خود دانلود کنيد.

http://www.archvision.com 

http://commerce.vismasters.com 

و بروی سيستم خود نصب  را از بازار تهيه نموده  ArchVisionو يا می توانيد نرم افزار 

را به آن اضافه کنيد .  RPC نماييد و موضوعات   

 برای اينکار بعد از نصب نرم افزار روی آن دابل کليک کنيد :

 

 

 تا پنجره زير باز شود و سپس تنظيمات را انجام دهيد.
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ت(مجوز) آن را اجرا يا نصب کنيد، در غير اينصور license : بعد از نصب حتمانکته مهم   

watermark تصاوير رندر شده شما ، اگر از اين موضوعات استفاده کرده باشيد به صورت   

 نمايش داده می شود.(بعد رندر روی تصوير شما نام اين نرم افزار نمايش داده می شود)

:To use additional RPC content with Revit Architecture 

ات در رويت استفاده کنيد، می توانيد از روش زير عب برای اينکه از اين موضوبعد از نص
 استفاده کنيد:

-1 In Revit Architecture, click Options.  
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2.In the Options dialog, click the Rendering tab. 

 

 

3.Under ArchVision Content Manager Location, select Local. 
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و در پنجره باز شده، وارد دستکتاپ شويد و روی کليک کنيد   Browse... اکنون روی-4   

کليک کنيد .   ArchVision نرم افزار   shortcut 

کليک کنيد.  OK روی-5  

از آنجايی که اين موضوعات حجم بسيار پايينی دارند ولی در عوض کيفيتی قابل قبول ارائه 
.می دهند، استفاده از اين موضوعات پيشنهاد می شود  

ر بخش اصلی مردما: موضوعاتی که در اين نرم افزار قرار دارند معموال به چهنکته مهم   

 (People)، گياهان (Plants)، ماشين يا وسايل نقليه(Cars and Vehicles)،دفتر کار 

 (Office) طبقه بندی و از هم تفکيک شده اند.

 

ين ، شما می توانيد انواع گياهان، ماش (گياهان و محيط اطراف): Plants and Entourage 

انسان و هر چيزی که در محيط اطراف وجود دارند را در پروژه خود قرار دهيد. زمانی که 
شما يک صحنه را رندر می کنيد محيط آن صحنه می تواند جزئيات بيشتری را برای واقعی 

 نشان دادن صحنه نمايان سازد.
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 People(مردم):

برای قرار دادن در صحنه جهت رندر و نمايش واقعی استفاده  شما می توانيد از مردم واقعی
در حقيقت تصاوير واقعی هستند که با   ArchVision در (realpeople کنيد. مردم واقعی(   

در زوايای مختلف نمايش داده می شود. شکل واقعی   image-based استفاده از تکنولوژی   

در حقيقت مخفف عبارت  RPC ندر مشاهده می شود. در ضمن کلمهاين موضوعات بعد از ر   

می باشد.  (Rich Photorealistic Content) 
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 Plants(گياهان):

هنگامی که شما ساختمانی را که اطراف آن سايت و محيط فراگرفته است را رندر می کنيد، 
کنيد. را انتخاب)می توانيد گياهان  landscaping برای نمايش منظره يا ديد (   
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نقليه):(ماشين و وسايل  Cars and Vehicles 

هنگام رندر ساختمانی که در سايت و يا کنار خيابان قرار دارد، می توانيد ماشين و يا وسايل 
نقليه را به آن اضافه کنيد. رويت آرشيتکتور فقط يک ماشين را در خود قرار داده است. در   

می توانيد به اتومبيل های بيشتری دسترسی   ArchVision اده از نرم افزارصورت استف   

 داشته باشيد.

شين را قرار دهيد و مشخصات آن را ، از قبيل امی توانيد در هر نمايی که می خواهيد م
 رنگ شيشه و انعکاس و.. را ويرايش کنيد.

 

 Office Clutter(دفتر کار):

برای رندرهای، صحنه های داخلی می توانيد از وسايل و اثاثيه مخصوص داخلی برای توليد 
رويت آرشيتکتور در حال پيش فرض صندلی،قاب عکس و  حنه های واقعی استفاده کنيد.ص

نوت بوک را در خود قرار داده است. با نصب نرم افزار مربوطه به موضوعات بيشتری 
 دسترسی پيدا خواهيد کرد.

موضوعات اداری قرار داده شده را می توانيد مورد ويرايش قرار دهيد. برای مثال ، وقتی 
.هنگامی که از قاب دلی اداری را قرار داديد می توانيد رنگ و جنس آن را تغيير دهيدصن

عکس استفاده می کنيد می توانيد تصوير آن را تغيير دهيد و يا اينکه ديواری باشد و يا رو 
ميزی . و برای نوت بوک نيز می توانيد تعيين کنيد که باز باشد و يا بسته و اگر باز تعيين 

توانيد تصوير آن را نيز ويرايش کنيد.کرديد می   
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را که در اين نرم افزار قرار داده شده است را  RPC تا به اينجا ما چهار موضوع اصلی   

 شناختيم. در ادامه به چگونگی قرار دادن آنها در صحنه ها و ويرايش آنها می پردازيم:

در نمای پروژه) :  RPC قرار دادن(  Placing RPC in a Project View 

نمای سه بعدی و يا پالن طبقه مورد نظر را باز کنيد. -1  

نمای پرسپکتيو(ساخته شده توسط دوربين)، نماها و يا برش نمی شما اين موضوعات را در 
 توانيد قرار دهيد.

با استفاده يکی از روشهای زير موضوع مورد نظر را بارگذاری کنيد: -2  

a-Click Insert tab Load from Library panel  (Load Family).  
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را باز   Planting   در پنجره باز شده برای بارگذاری، جهت بار گذاری گياهان ، پوشه-b 

Entourageپوشه ، RPC کنيد، و جهت استفاده و بارگذاری از مردم و ديگر موضوعات   

 را باز کنيد.

 

c-Click Home tab Build panel Component drop-down  (Place a 
Component).  
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موضوع مورد نظر را انتخاب کنيد و در موقعيت دلخواه قرار دهيد. -3  

 

 Changing the Size of Plants(تغيير اندازه و شکل گياهان):

شما می توانيد گياهان قرار داده شده و يا قبل از قرار دادن، اندازه و مشخصات آنها را 
 ويرايش کنيد. 
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-1 In a view, select a plant to modify, and click Modify | Planting tab
Properties panel  (Type Properties).  

 
 

اگر می خواهيد تغييراتی که می دهيد در تمام گياهان اعمال شود : -2  

a.In the Type Properties dialog, for Height, enter a value to indicate the 
new height of the plant. 
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b.Click OK. 

اگر تغييرات مورد نظر را می خواهيد فقط به گياه انتخاب شده اعمال شود :-3  

a.Click Duplicate 

 

b.Specify a name for the new plant type, and click OK. 
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c.In the Type Properties dialog, for Height, enter a value to indicate the 
new height of the plant. 

 

d.Click OK. 

 

برای ويرايش مشخصات موضوعات انتخاب شده و مورد نظر می توانيد در اين پنجره روی 
کليک کنيد:  Render Appearance Properties  روبروی گزينه ،Edit دکمه   

 

با کليک روی اين دکمه پنجره ای باز می شود که می توانيد مشخصات آنها را تنظيم و کنترل 
ه داشته باشيد که هر کدام از موضوعات مشخصات متفاوتی را دارند.برای مثال کنيد. توج

 گياهان مشخصات خاص خود را دارند و انسان ها نيز مشخصات خاص خود را.
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 اگر هم قصد استفاده از نمونه های متفاوتی از آنها را در مدل خود داريد روی دکمه فيلد

کليک کنيد :  Render Appearance 

 

يک روی اين دکمه پنجره زير نمايان می شود که می توانيد هر يک از مدل های موجود با کل
 در اين ليست را انتخاب کنيد و در پروژه خود قرار دهيد.
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حتما در اين پنجره موضوعاتی را انتخاب کنيد که در زير مجموعه موضوع : نکته مهم 
رگذاری از موضوعاتی که در پوشه اصلی شما قرار دارند. برای مثال اگر شما در زمان با  

 Planting(گياهان) قرار دارند استفاده کرده ايد، در اين پنجره نيز فقط و فقط از موضوعات 

گياه مثل درخت و يا بوته استفاده کنيد. اگر از غير از اين استفاده کنيد در رندر ممکن است 
ه صورت متفاوت قرار می  که تصوير انتخاب شده را نمايش دهد ولی در نماهای پروژه ب

Planting(گياهان) باشد و سپس برای  گيرد. برای مثال اگر شما موضوع انتخاب شده اصلی   

ويرايش و انتخاب نمونه مختلف وارد اين پنجره شويد، موضوعی مثل انسان و يا هر 
موضوعی غير از گياه را انتخاب کنيد ، آن موضوع در تمام نماهای مختلف به صورت گياه 

 نمايش داده می شود ولی زمان رندر نوع انتخاب شده مشاهده می شود.

 به تصوير زير خوب توجه کنيد :
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وجود همچين مشکالتی ممکن است شما را در تعداد و يا محل و همينطور نوع موضوع 
 انتخاب شده گمراه کند و زمان بيشتری را برای ويرايش و قرار دادن از نو اينها تلف کنيد.
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 :  Decal Types آشنايی با ابزار    

از اين ابزار برای قرار دادن تصوير بروی سطوح ساختمان استفاده می شود که در رندر نيز 
می توانيد تصويری جداگانه تعيين کنيد و   Decal می توانيد آنها را مشاهده کنيد. برای هر   

تنظيم کنيد. از اين ابزار اينکه می توانيد ميزان بازتاب بودن و روشنايی و بافت تصوير را 
 می توانيد بروی سطوح صاف و استوانه ای استفاده کنيد.

 

:(Decal سبک (ايجاد يک   Creating a Decal Type 

-1 Click Insert tab Link panel Decals drop-down  (Decal Types).  
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کليک کنيد :  (Create new decal)  باز شده روی گزينهDecal Types پنجرهدر  -2  
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کليک کنيد.  OK يک نام وارد کنيد و سپس رویNew Decal در پنجره-3   

 

جديد ساخته شده نمايش داده می شود و   Decal   ، Decal Types در اين حالت در پنجره    

 همينطور يکسری گزينه ها نيز نمايش داده می شود.

 

جهت تعيين و انتخاب تصوير : -4  

ر، تصوير را در سيسنم خود جستجو کليک کنيد و در پنجره مورد نظ  (Browse) روی   

JPG,BMP می تواند تصاويری با فرمت های   Revit Architecture کرده و انتخاب کنيد.   
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را پشتيبانی کند.  JPEG, and PNG 

تصوير انتخاب شده در اين پنجره نمايش داده می شود. -5  
کليک کنيد.  OK در انتها روی -6  

:(Decal  Decal Attributes (ويژگی و مشخصات 

همانطوری که مشاهده کرديد بعد از انتخاب تصوير، در اين پنجره يکسری گزينه هايی 
 نمايش داده می شود که به شما اين امکان را می دهد تا ويژگی هر تصوير را ويرايش کنيد.

را کنترل می کند.   Decal (درخشندگی): روشنايی   Brightness 

بازتاب  Decal ی): چه مقدار از نور توسط سطوح بروی (بازتاب پذير  Reflectivity 

(حداکثر بازتاب) 1(بدون بازتاب) و 0را اندازه گيری می کند. می توانيد مقاديری بين  شود، 
(برای اطالعات بيشتر به جزوء قسمت شششم و بخش متريال ها  را در اين قسمت وارد کنيد.

 مراجعه کنيد.)

عبور کند، را کنترل می کند.  Decal چه مقدار نور از ميان فيت): ا(شف  Transparency 

(برای اطالعات بيشتر  کنيد.(کامال شفاف) را می توانيد وارد 1(کامال مات) و 0مقاديری بين 
 به جزوء قسمت شششم و بخش متريال ها مراجعه کنيد.)

Decal (طرح نهايی): می توانيد يکی از گزينه های موجود در اين ليست را برای   Finish 

(برای اطالعات بيشتر به جزوء قسمت شششم و بخش متريال ها مراجعه کنيد.) انتخاب کنيد.  

 Luminance (cd/m^2)(روشنايی): واحد اندازه گيری ساتع يا منتشر کننده نور را بوسيله

(cd/m^2) اندازه گيری می شود را انتخاب کنيد.   ليست اين قسمت که برحسب   

اضافه کنيد،   Decal برجسته) : می توانيد يک تصوير بروی تصوير (نقش  Bump Pattern 

Decal حتما از همان تصويری که دررت نقش برجسته به نمايش بگذاريد.تا شکل را به صو   

استفاده کرديد، استفاده کنيد و اينکه اگر تصوير اين قسمت سياه و سفيد باشد بهتر عمل می 
شم و بخش متريال ها مراجعه کنيد.)(برای اطالعات بيشتر به جزوء قسمت شش کند.  

 Bump Amount(مقدار برجستگی) : در اين قسمت مقدار برجستگی را برای تصوير تنظيم
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که يک سطح صاف می سازد و با افزايش مقدار در اين  0کنيد. می توانيد مقاديری بين 
جزوء  (برای اطالعات بيشتر به قسمت باعث ايجاد يک سطح برجسته و پراختالل می شود.

 قسمت شششم و بخش متريال ها مراجعه کنيد.)

Decal (برش دادن): می توانيد با استفاده از يک تصويری ، برخی از سطوح   Cut-outs 

(برای اطالعات بيشتر به جزوء قسمت شششم و بخش متريال ها مراجعه  را برش دهيد.
 کنيد.)

 

رار دادن تصوير بايد :***تا اينجا نحوه ساخت تصوير را ياد گرفتيم حال برای ق  

در نمای پروژه):  Decal (قرار دادن   Placing a Decal in a View 

مورد نظر را باز کنيد.نمای دوبعدی و يا سه بعدی ارتوگرافيک  -1  

-2 Click Insert tab Link panel Decals drop-down  (Place Decal). 

 

 

لی می باشد و می توانيد تصوير را با اگر شما از قبل تصويری نساخته باشيد اين پنجره خا
توجه به گزينه های باال بسازيد و اگر که تصوير و يا تصاويری ساخته ايد که در اين پنجره 

 نمايش داده می شود و می توانيد آنها را برای قرار دادن انتخاب کنيد.

Type Selector، تصوير مورد نظر ر پنجرهاگر چندين تصوير را ساخته ايد می توانيد د-3  

 را انتخاب کنيد.

، عرض و ارتفاع   Options Bar اگر قصد داريد که اندازه تصوير را تغيير دهيد بروی -4  
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در زمان تغيير سايز می خواهيد که نسبت عرض و ارتفاع با هم برابر و اگر  را وارد کنيد.
Lock Proportions(قفل کردن تناسب) را تيکدار کنيد.(در حالت پيش فرض گزينه باشند،   

 انتخاب می باشد.)

در صفحه ترسيم بروی سطوح صاف مانند، ديوار و يا سقف و يا سطوح استوانه ای  -5
 کليک کنيد.

به صورت يک برچسب نمايش داده می شود که دو خط به شکل   Decal با کليک کردن   

به پايين فقط در رندر نمايش  2011از ورژن های   Decal .ضربدری آن را قطع کرده اند   

Realistic Visual Style در سبک نمايشی 2012و  2011داده می شود و در ورژنهای    

 نيز می توانيد قبل از رندر آنها را مشاهده نماييد.

 

 

 Modifying a Placed Decal(ويرايش کردن تصوير در مکان قرار داده شده):

د ويرايش قرار دهيد :با استفاده از روشهای زير می توانيد تصوير قرار داده شده را مور  

در صفحه کاری، تصوير مورد نظر را انتخاب کنيد. -1  

اگر قصد جابجا کردن و يا تغيير مکان دادن تصوير را داريد، بايد با کليک و دراگ کردن -2
 روی تصوير، آن را در موقعيت جديد تنظيم کنيد.
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ه های آبی رنگ که در      برای تغيير سايز تصوير، پس از انتخاب کردن آن يا روی داير-3
در  Options Bar واقع کنترل کننده تصوير می باشند کليک و دراگ کرده و يا اينکه در   

به ترتيب عرض و ارتفاع را وارد کنيد.  Width and Height جلوی عبارات   
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در صورتی که بخواهيد نسبت عرض و ارتفاع با يکديگر در زمان تغيير اندازه حفظ شوند    
فعال کرده باشيد. در اين صورت اگر شما به عنوان  را   Lock Proportions بايد گزينه   

تغيير می کند.به همان نسبت عرض را تغيير دهيد ارتفاع نيز   

ی را که به تصوير اعمال کرديد را حذف و يا لغو کنيد و در صورتی که بخواهيد تغييرات -4
ی است که تصوير ويرايش شده را انتخاب و   تصوير را به حالت اوليه خود باز گردانيد، کاف

کليک کنيد.    Options Bar رویReset روی دکمه   

 

می توانيد استفاده کنيد.  Rotate برای دوران و يا چرخش تصوير از ابزار -5  

 

 

در ادامه به نحوه استفاده از فايلهای اتوکد در اين نرم افزار می پردازيم که چگونه آنها را 
و درون اين نرم افزار به بهترين شکل استفاده کنيم.ويرايش کنيم   

ما می توانيم فايل های اتوکد را يا وارد و يا لينک کنيم با يک فايل رويت و سپس از آنها 
 برای ترسيم در اين نرم افزار استفاده کنيم.

نرم همچنين شما اين امکان را داريد که با استفاده از کليک و دراگ کردن فايل کد بروی اين 
 افزار، آن را وارد کنيد. توجه داشته باشيد که اگر با کليک و دراگ فايل را وارد کنيد ، فايل 

 (Import CAD) اتوکد در موقعيت پيش فرض خود قرار می گيرد ولی اگر از راه   

 بخواهيد فايل را وارد کنيد، می توانيد به صورت دستی واحد و موقعيت آن را تنظيم کنيد.

ن) متفاوت  (پيوند داد Link  (وارد کردن)باImport به اين نکته هم توجه داشته باشيد که   

(Import CAD) می باشد.برای مثال زمانی که شما يک فايل اتوکد را با استفاده از   
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وارد اين نرم افزار کنيد، اگر دوباره آن فايل کد را در محيط اتوکد  ويرايش کنيد، آن ويرايش 
هد گذاشت و بايد دوباره آن را وارد کنيد ااتوکدی درون رويت اثر نخوبه هيچ وجع روی فايل 

فايل اتوکد را وارد رويت کنيد و سپس همان   (Link CAD) ولی اگر شما با استفاده از   

را درون نرم افزار اتوکد اگر مورد ويرايش دهيد می توانيد به آسانی تغييرات داده شده را 
نيد.يل لينک شده نيز اعمال کاروی ف  

قبل از اينکه به چگونگی وارد کردن فايل اتوکد به اين نرم افزار بپردازيم بهتر است ابتدا 
ه می شود که موضوعات اضافی يفايل کد مورد نظر را کمی ويرايش کنيم. برای مثال توص

 را از فايل کد پاک کنيد مانند خطوط اندازه و متن و ...

را باز کنيد .توکدی مورد نظر ابرای اينکار فايل  -1  
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بگيريد تا ويرايشی   Save As بعد  از اينکه فايل اتوکد را باز کرديد ابتدا حتما از آن يک-2  

 که قرار است انجام دهيد فايل اصلی را خراب نکند.

را تايپ   Un سپس واحد را بايد با واحد رويت يکی کنيد برای اينکار در اتوکد عبارت -3  

ود:کنيد تا پنجره زير نمايان ش  

 

در اين پنجره واحد را تنظيم کنيد . برای مثال اگر در رويت از واحد متر برای ترسيم می 
خواهيد استفاده کنيد در اين پنجره نيز واحد خود را متر انتخاب کنيد.(برای اطالعات بيشتر 

و  2012 اتوکد ی توانيد جزوء آموزشیدر مورد اين پنجره و يا نرم افزار اتوکد م
 را را از سايت کتابخانه الکترونيکی ويکيو و يا ديگر سايت ها دانلود کنيد) 2010و2011

پس از تنظيم واحد، نوبت به حذف موضوعات اضافی می باشد . مثال هاشورها و خطوط  -4
 اندازه.

در مواقعی که می خواهيد موضوعات اضافی را پاک کنيد خيلی از افراد می آيند يکی يکی 
ند و پاک می کنند که اين کار باعث می شود در پالن های بزرگ زمان آنها را انتخاب می کن
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مکن است چندين ساعت وقت شما را زيادی از دست برود مثال برای بعضی از پالن ها م
 بگيرد. بنابراين می توانيد از يکی از روش های زير برای انتخاب موضوعات استفاده کنيد.

استفاده از  خاب سريع) می باشد که می توانيد بات(ان Quick Select يکی از روشها ابزار   

 روشهای زير اين پنجره را باز کنيد:

 

Button 

 Ribbon: Home tab Utilities panel Quick SelectNot available on the 
ribbon in the current workspace. 
 

 Menu: Tools Quick SelectNot available in menus in the current 
workspace. 
 
 Shortcut menu: End any active commands, right-click in the drawing 
area, and choose Quick Select. 

 

 با انتخاب هر يک از روشهای فوق پنجره زير نمايان می شود.
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با استفاده از اين پنجره می توانيد به سرعت موضوعات را انتخاب کنيد که بايد تنظيمات 
ا روی اين پنجره لحاظ کنيد.(برای کسب اطالعات بيشتر در مورد اين پنجره به مربوطه ر

مراجعه کنيد.) 134صفحه ،  2010جزوء اتوکد   

يک روش ديگر که بسيار آسان تر و ساده تر از روش فوق برای انتخاب دسته جمعی          
(انتخاب مشابه) می باشد. اين ابزار  Select Similar وکد می باشد، ابزارموضوعات توی ات   

موجود می  2012و2011به باال به اتوکد اضافه شده است و در اتوکدهای  2010از ورژن 
 باشد . 

 اين ابزار می توانيد موضوعات شبيه به موضوع انتخاب شده را شناسايی و انتخاب کند.

ب کنيم ، برای استفاده از اين ابزار برای مثال ما می خواهيم تمام خطوط اندازه را انتخا
 بنابراين ابتدا بايد يکی از خط اندازه ها را انتخاب کنيم.

 

 کليک کنيد  Select Similarابزار  حال پس از انتخاب خط اندازه، راست کليک کنيد و روی
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پس از انتخاب روی اين ابزار مشاهده می کنيد که تمام خطوط اندازه به حالت انتخاب در 
 آمدند.
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وانيد نهايت استفاده را برای انتخاب موضوعات مشابه ببريد.از اين ابزار می ت  

اگر ساختمان شما بيش از يک طبقه باشد که قاعدتا اکثر پالنهای امروزی نکته بسيار مهم: 
فايل جداگانه باز کنيد. کآپارتمان می باشد بايد برای پالن های غير هم تيپ ي  

اين پالن اول می تواند زير زمين باشد و يا  برای اينکار ابتدا از پالن اول شروع می کنيم که
 همکف که بستگی به خود پالن ها دارد.

ابتدا کل پالن آن طبقه را با کليک و دراگ کردن انتخاب می کنيم.  ** 
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را همزمان بفشاريد تا از آن يک کپی گرفته   Ctrl+C پس از انتخاب پالن مورد نظر   * * 

د اتوکد باز کنيد و در اين فايل را همزمان بفشاريد و يک فايل جدي  Ctrl+N شود ، سپس   

 نيز واحد را حتما تنظيم کنيد.

را همزمان   Ctrl+Vاکنون برای قرار دادن پالن کپی شده در اين فايل جديد عبارت ** 

شود. اکنون با کليک در هر نقطه از صفحه گرافيکی اتوکد ، فايل قرار   paste بفشاريد تا   

ر است که فايل را در يک مختصات مشخص قرار دهيد . برای اينکار گرفته می شود ولی بهت
را بفشاريد و در پيغام ظاهر شده مختصات   Shift+ # ابتدا Ctrl+V بعد از فشردن کليد های   

 صفر و صفر را وارد کنيد.

 

 پس از وارد کردن مختصات، اينتر را بزنيد تا فايل در مختصات مورد نظر کپی شود.

را پيش بگيريد. ها ن ها همين گامبرای تمام پال   
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يک نکته ديگری که بهتر است بدانيد اين می باشد که تا حد امکان از ترسيم و يا قرار دادن 
. خطوط اضافی که روی يکديگر قرار دارند چندين خط روی يکديگر جدا خودداری نماييد 

می خوريد . ممکن است که در فايل اتوکد اذيتتان نکند ولی در رويت با مشکل بر  

Selection Cycling(انتخاب چرخشی) برای پيدا کردن خطوط اضافی می توانيد از ابزار   

موجود می باشد.  2012و  2011استفاده کنيد که در ورژن های   

 

اگر اين ابزار فعال باشد، به محض قرار گرفتن موس روی موضوعاتی که روی هم قرار 
با کليک روی يکی از آنها پنجره کوچکی نمايان می ترسيم شده اند نمادی ظاهر می شود و 

 شود و می توانيد موضوع مورد نظر را انتخاب کنيد.

 

 

 Delete Duplicate Objects روش ساده تری نيز وجود دارد و آن استفاده از ابزار   

lines, arcs, and polylines می باشد. با استفاده از اين روش می توانيد موضوعاتی مثل   

م جنس می باشند و روی هم ترسيم شدند را پاک کنيد.که ه  
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شويد و سپس گزينه مورد نظر را انتخاب کنيد  Modify برای  استفاده از اين ابزار نيز وارد   

 

با انتخاب اين ابزار، شکل مکان نمای موس به حالت انتخاب در می آيد و اکنون با کليک و 
ر را بزنيد تا پنجره زير نمايان شود:دراگ کردن کل پالن را انتخاب کنيد و اينت  
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کليک کنيد.  Ok در اين پنجره تنظيمات مربوطه را انجام داده و سپس روی   

 در ادامه ما يک پالن ساده و کوچک را گام به گام در رويت مدل می کنيم :

را اجرا کنيد.  Revit نرم افزار -1   

را انتخاب کنيد.  Project کليک کنيد و   New شروع ، رویبرای سپس  -2  

 

باز می شود.  New Project با انتخاب اين گزينه پنجره -3  
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کليک کنيد    DefaultMetric روی  کليک کرده و در پنجره باز شده Browse... روی-4   

کنيد، تا وارد فضای ترسيمی اين نرم افزار شويد.  Open و سپس   

 

استفاده می کنيد ، اين شرکت تمپلت و فاميلی  2012*** توجه داشته باشيد که اگر از ورژن 
رم فازار برای شرکت تائيد شود ، در اختيار کاربران قرار نميدهد مگر اينکه صحت ن

 استفاده کنيد. 2012در  20111بنابراين از تمپلت و فاميلی های 

ه قرار فقط کافی است که آنها را کپی کرده و در اين پنجر 2011برای استفاده از تمپلت های 
.دهيد  

را   Un برای شروع پروژه بهتر است واحد را به متر تبديل کنيد . برای اينکار عبارت -5  

 تايپ کنيد تا پنجره تنظيم واحد باز شود.
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، روی دکمه مورد نظر کليک کنيد.  Length سپس روبروی گزينه -6  
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ر را تنظيم کنيد.با کليک روی اين دکمه پنجره زير نمايان می شود که گزينه های زي -7  

 

انتخاب کنيد.   Meters اين گزينه را :Units 

 

: در اين قسمت دقت صفر بعد از اعشار را برای اندازه گذاری تنظيم کنيد که   Rounding 

 روی 2decimal places تنظيم کنيد. 

 

 Unit symbol: نماد و مشخصه واحد انتخابی را می توانيد تعيين کنيد.
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برگرديد.به صفحه کاری   Ok پس از تنظيمات با کليک روی   

: همانطوری که مشاهده می کنيد، زمانی که از تمپلت متريک استفاده می کنيد، نکته مهم 
واحد شما به ميلی متر می باشد و شما می بايست برای هر پروژه جديدی که می خواهيد 

يچ اجباری نمی باشد که حتما شروع کنيد بايد در اين پنجره آن را به متر تبديل کنيد که البته ه
به متر تبديل شود، دليل اينکه به متر تبديل می کنيم اين است که چون در ساختمان از طولهای 

 بزرگ استفاده می شود با متر بهتر و ساده تر می توان آنها را کنترل نمود.

با باز کردن بنابراين اگر می خواهيد واحدی را که به متر تبديل کرديد، هميشگی باشد، يعنی 
 هر پروژه جديد، واحد شما به متر باشد .می توانيد از روش زير استفاده کنيد:

*پس از تنظيم واحد به متر، در باال و سمت چپ صفحه کاری روی نماد رويت کليک کنيد تا 
 ليست آن باز شود.

 

Save As،روی فلش آن کليک کنيد تا مابقی گزينه های آن نمايان شود. گزينه**سپس جلوی   
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کليک کنيد.(در حقيقت ما می خواهيم يک تمپلت   Templateدر اين ليست روی گزينه*** 

 جديد بسازيم). که با کليک روی اين گزينه پنجره زير نمايان می شود.
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، نام تمپلت مورد نظر را تايپ کنيد. و سپس روی دکمه  File nameاکنون در قسمت **** 

مقدار   Maximum backups کنيد و در پنجره باز شده، جلوی گزينه کليک   Options... 

 .)را کنترل می کند  BackUpاين گزينه حداکثرتعداد) را وارد کنيد.(1يک(

کليک کنيد.   Save کليک کرده و سپس   Ok ی*****اکنون رو  

 ******اکنون نرم افزار را بسته و دوباره باز کنيد و از تمپلت ساخته شده استفاده کنيد.

ر شما يک تمپلت با واحد متر ساختيد که برای شروع پروژه می توانيد از آن استفاده با اين کا
 کنيد.

 خوب.... به ادامه  پروژه می پردازيم.

و با توجه به پالن مورد نظر بعد از تبديل واحد، يکی از نماهای اصلی را باز کرده -8  

ی انتخاب کرديم)گذاری می کنيم.(ما دراين پروژه يک ساختمان يک طبقه روی کرس  Level 
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در رويت بهتر است فايل اتوکدی را خوب و با دقت نگاه کنيد و در   Level **قبل از تعيين   

چند ثانيه و اگر تازه کار هستيد در چند دقيقه آن را در ذهن خود، با نرم افزار رويت ترسيم و 
روند پروژه  يک ذهنيتی در موردساختن آن را تجسم کنيد.(اين روش باعث می شود که 

 داشته باشيد که برای من بازدهی بسيار خوب و عالی به دنبال داشته و دارد.)

**با مشاهده پالن می بينيم که ساختمان ما روی يک کرسی يک متری قرار دارد، اين را از 
 تعداد پله های موجود می توانيم حدس بزنيم.

قرار دهيد.  Level کنی نيز بايد يک**توجه داشته باشيد که برای پالن پی   

Level (برای يادآوری ترسيم ها را قرار دهيد.  Level با توجه به پالن مانند تصوير زير-9  

مراجعه کنيد.) 73-56، صفحات می توانيد به جزوء بخش اول   
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(برای تعيين بتن مگر يا نظافت) - 0.70= Level 1 

سانتی متر فرض کرديم) 60(برای پی ، که ما عمق پی را  -0.60= Level2 

(سطح زمين)0.00=  Level3 

+(ارتفاع کرسی)1.00=  Level4 

+(ارتفاع طبقه)3.20= Level5 

+(ارتفاع بلندترين قسمت بام)1.80= Level6 

، در حالت پيش فرض به شکل دايره   Level : همانطوری که مشاهده می کنيد نمادنکته مهم    

زير استفاده می کنيم: می باشد که ما برای کارهای خود به شکل مثلث مانند تصوير  

 

Levelها را تغيير دهيد می توانيد از روش زير پيروی کنيد: برای اينکه شکل   
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* Click Insert tab Load from Library panel  (Load Family). 

 

**با کليک روی اين آيکن، پنجره مسير فاميلی ها باز می شود که به ترتيب زير پوشه ها را 
را انتخاب کنيد.  M_Level Head - Triangle Spot.rfa باز کنيد و گزينه   
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کنيد تا بارگذاری انجام شود. کليک  Openپس از انتخاب روی*** 

ها را با کليک روی آن، انتخاب کنيد.  Levelاکنون در صفحه کاری يکی از**** 
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 *****سپس روی آيکن زير کليک کنيد.

 

ير باز می شود.******با کليک روی اين آيکن، پنجره ز  
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کليک کرده و گزينه بارگذاری شده  Symbolاکنون در ليست سمت راست گزينه******* 

 را انتخاب کنيد.

 

درپايين همين پنجره کليک کنيد و نتيجه را مشاهده نماييد.  Ok پس از انتخاب اين گزينه روی   
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شويد ، چون اول کرسی و پالن را  Level3 يل کدی، ابتدا وارداکنون برای درج کردن فا  

 ترسيم می کنيم و در انتها سراغ پی و مگر می آييم.

 

هستيد، از روش زير برای درج   Level3 سپس از اينکه مطمئن شديد که در فضای ترسيمی   

 کردن فايل اتوکد استفاده کنيد:

*Click Insert tab Import panel  (Import CAD). 

 

ر نمايان می شود.با انتخاب روی اين آيکن پنجره زي  
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 در پنجره باز شده ابتدا مسير فايل کد مورد نظر را در سيستم خود جستجو کنيد .

در پايين همين پنجره يک سری گزينه هايی برای شما قرار داده شده است که ابتدا در مورد 
آنها توضيح می دهيم و سپس برای وارد کردن فايل مورد نظر می گوييم که کدام را انتخاب 

 کنيد:

 Current View Only(فقط در نمای جاری): اگراين گزينه را فعال و يا تيکدار کنيد، بعد  

از اينکه فايل مورد نظر را در رويت درج کرديد، فقط و فقط در نمايی که درج شده است 
قابل مشاهده می باشد و در ديگر نماها و سه بعدی نمی توانيد مشاهده کنيد و نکته ای که 

رد اين می باشد که آن را نمی توانيد بروی ديگر طبقات جابجا کنيد.وجود دا  

توصه می شود که اگر شما يک سايت توپوگرافی را که با کد ترسيم شده و در اين نرم افزار 
بخواهيد به آن حجم دهيد و يا پوسته کنيد بهتر است اين گزينه غيرفعال باشد تا در محيط سه 

کنترل کنيد. بعدی بتوانيد آن را تنظيم و  
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فايل اتوکدی را قبل از وارد کردن می توانيد (رنگها):در ليست اين قسمت رنگهای  Colors 

 کنترل کنيد ، که شامل گزينه های زير می باشد:

 
 Invert(معکوس کردن): انتخاب اين گزينه باعث می شود که رنگ موضوعات فايل اتوکد 

ورت که رنگهای تيره قبل از درج شدن به قبل از اينکه درج شود معکوس شود.به اينص
 رنگهای روشن و رنگهای روشن قبل از درج شدن به رنگهای تيره تبديل می شود.

اين انتخاب می تواند نمايش برخی از رنگها را در رويت بهبود ببخشد. در حالت پيش فرض 
 اين گزينه انتخاب می باشد.

رنگهای موضوعات فايل اتوکد (حفظ کردن): انتخاب اين گزينه باعث می شود که Preserve 

 حفظ شود و با همان رنگ اصلی درج شود.

 Black and White(سياه وسفيد): با انتخاب اين گزينه فايل اتوکد با رنگ سياه و سفيد درج 

 می شود.

 Layers(اليه ها): اليه ها را قبل از درج کردن کنترل می کند.

ته باشيد که اگر اليه ای در فضای اتوکد خاموش : تمام اليه هادرج می شوند. توجه داش All 

قابل مشاهده نمی باشد. درج می شود ولی باشد، در اين نرم افزار  

 Visible(نمايان): فقط اليه های روشن را درج می کند.

(تعيين کردن): اگر اين گزينه را انتخاب کنيد، اين امکان را داريد که خودتان   Specify 

ر را جهت درج شدن فعال و يا غيرفعال کنيد. اليه های مورد نظ  
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 پنجره انتخاب اليه ها زمان درج شد فايل نمايان می شود.

 

 Import Units(واحد درج کردن): با کليک در ليست اين گزينه، واحد مورد نظر را که 

 موضوعاتی که بايد درج شوند، را انتخاب کنيد.

Auto-Detect تنظيم شده است ، که اگر با همين واحد پيش  در حالت پيش فرض روی   

درج می شوند که از نوع  Imperial (English), فرض تنظيم باشد، فايل های اتوکد با واحد   

اگر که فايل اتوکد شما با واحد متريک ساخته شده باشد در  می باشند.  inches and feet 

ممکن است ، ميلی زمان درج شدن با همان واحد متريک درج می شود که خود واحد متريک 
متر، سانتی متر و يا متر باشد ، که ما در ابتدای بحث فايل کد در مورد تنظيم واحد در اتوکد 

 توضيح داديم.

می باشد، مانند برداشت زمين با دوربين  MicroStation® اگر فايل مورد نظر شما از نوع   

ظر را جهت درج شدن های نقشه برداری که نقاط را شامل می شود. می بايست واحد مورد ن
 آنها در اين ليست انتخاب کنيد.

فقط به اين نکته توجه داشته باشيد که از واحد های مخالف برای درج کردن استفاده نکنيد . 
 برای مثال اگر فايل اتوکد را با واحد متر ذخيره کرديد با واحد اينچ درج نکنيد.

ت درج فايل ها استفاده (تثبيت موقيت) : از گزينه های اين قسمت برای موقعي Positioning 

 می شود.

با انتخاب اين گزينه، زمانی که فايل اتوکد را می خواهيد   :Auto - Center to Center 

وارد کنيد، اين نرم افزار به طور خودکار مرکز فايل را با مرکز خود نمای جاری همتراز 
ه شده است .نموده و قرار می دهد. مرکز رويت آرشيتکتور از قبل محاسب  

-: با انتخاب اين گزينه، زمان وارد کردن فايل اتوکد، اين نرم   Auto - Origin to Origin 

 افزار مختصات جهانی فايل اتوکد را بروی مختصات جهانی خود قرار می دهد. 

از اين روش برای وارد کردن فايل هايی که چند طبقه می باشند بسيار می توانيد استفاده کنيد، 
ط بر انکه در هنگام ذخيره نمودن فايل کد يک نقطه از تمام پالن ها را در يک مشرو

طبقه را داريد و فرض را بر  10مختصات قرار دهيد. برای مثال اگر شما پالن يک آپارتمان 
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اين می گيريم که هيچ يک از طبقات تيپ نيستند. بنابراين بعد از اينکه هر پالن را در يک 
اديد، بهتر است يک گوشه از هر پالن را در يک مختصات معين قرار فايل جداگانه قرار د

دهيد . بهترين حالت اين می باشد که يک گوشه از راه پله را انتخاب کنيد و در مختصات 
 0و0قرار دهيد. البته توجه داشته باشيد که تمام پالن ها را از همان گوشه در مختصات  0و0

 قرار دهيد.

، هنگام وارد کردن فايل، شما می توانيد موقعيت : با انتخاب اين گزينه Manual - Origin 

 نقطه اصلی و يا منشاء فايل را به صورت دستی با جابجا کردن موس تعيين کنيد.

 Manual - Base Point: با انتخاب اين گزينه، نقطه مبنا فايل در مرکز موس تعريف 

نيد. توجه داشته باشيد که اين گزينه می شود و با جابجا کردن موس موقعيت آن را تعيين ک
 فقط برای فايل های اتوکد صدق می کند.

: با انتخاب اين گزينه موس در مرکز فايل اتوکد قرار می گيرد و با   Manual - Center 

 جابجا کردن موس آن را در موقعيت خود قرار دهيد.

 
قرار بگيرد.   Level ايل شما در چه می توانيد در اين قسمت تعيين کنيد که ف:  Place at 

 
 

پس ازاينکه تنظيمات اين پنجره را شناختيم به ادامه بحث می پردازيم. اکنون برای درج 
 کردن فايل مانند تصوير زير تنظيمات را انجام دهيد.
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فايل شما در موقعيت تعيين شده قرار می گيرد.  Open پس از تنظيمات و زدن   

 Save آيکن) کنيد . برای اينکار روی  Save اکنون در ابتدای کار پرژه را ذخيره(   

 کليک کنيد.(از روش های زير نيز برای ذخيره کردن می توانيد استفاده کنيد.)

A-Click (Save). 

 
B- در کيبرد   Ctrl+S با فشار دادن   

C-On the Quick Access toolbar, click (Save).  
 

ره کردن پنجره زير باز می شود .با انتخاب هر يک از روش های فوق جهت ذخي  
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 Save In: در اين قسمت يک مسير را برای ذخيره سازی فايل تعريف کنيد.

 
ژه خود تايپ کنيد.و: يک نام دلخواه برای پر File Name 

 
يک سری کليک کنيد، يک پنجره کوچکی باز می شود که   Options اگر روی دکمه   

هد.تنظيمات را در اختيار شما قرار می د  

 
 Maximum backups: در اين فيلد تعداد حداکثر فايل های Backup(پشتيبان) را که بايد

 داشته باشيد را وارد کنيد.که بعد از هر بار ذخيره اين فايلهای پشتيبان ساخته می شود.
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نمايی که بايد در بخش پيش نمايش فايل  Sourceدر صورت لزوم می توانيد در قسمت 
 ش داده شود را تنظيم کنيد.ذخيره شده، نماي

 کليک نماييد. Okپس از تنظيمات روی 

هميشه بعد از اينکه شما فايلی را ذخيره می کنيد، بعد از اينکه هر با اين نرم افزار نکته مهم : 
را اجرا می کنيد معموال چهار پروژه آخر را در حالت پيش نمايش می توانيد مشاهده کنيد و 

ا که می خواهيد ادامه دهيد و يا اينکه يک پروژه جديد را با در صورت لزوم هر کدام ر
استفاده از روش تمپلت شروع می کنيد. حال اگر می خواهيد اين فايلهای پيش نمايش را حذف 

 کنيد بايد به پوشه مربوطه رفته و آنها را حذف کنيد.

يد می توانيد برای رفتن به پوشه مورد نظر از روش زير که به شکل تصويری مشاهده می کن
 استفاده کنيد:

(مخفی) خارج کنيد Hiden: حتما قبل از اينکار، تمام پوشه های سيستم را از حالت  نکته مهم
 چون اين پوشه در حالت پيش فرض در حالت مخفی می باشد.

1-My Computer .را باز کنيد 
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ج شده است خار Hidenکه از حالت  Program Dataرا باز و روی پوشه  Cسپس دايو -2
 دابل کليک نموده تا اين پوشه نيز باز شود.

 
 دابل کليک کنيد تا باز شود. Autodeskدر پوشه باز شده روی پوشه  -3
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در اين پوشه قسمتی از تمام نرم افزارهايی که مربوط به شرکت اتودسک می باشد قرار -4
را باز  RAC2012د پوشه استفاده می کنيد باي Revit Architectureدارد که شما اگر از 
 می باشد و ورژنی که داريد با آن کار می کنيد. Revit architectureکنيد که مخفف همان 

 
(اخيرا) شويد ، در اين پوشه آخرين پروژه هايی را که کار Recentحال وارد پوشه -5

ه رويت کرديد و يا هر فايل خارجی را که وارد رويت کرديد و يا کال هر فايلی که با پروژ
 در ارتباط بود را می توانيد مشاهده نماييد و اگر هم خواستيد می توانيد انها را حذف کنيد.

توجه کنيد که حذف پروژه ها در اين پوشه هيچ آسيبی به فايل اصلی که در محل مورد 
 نظر ذخيره کرديد نمی رساند.

 

 




