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و   نیاز مهم تر تی دادن در رو الیو متر  نیانتخاب مناسب دورب ،ی نورپرداز 
به مدل  الیبا دادن متر  شما .هستند نگیرندر یقسمت ها نیجذاب تر 

دادن و   الیمتر  یآسان برا یکردن راه ها دایپ .دیبخش   ی خود به آن روح م
در  یی تواند کمک به سزا  ی دلخواه و ثبت آن ها م ال یساخت متر ی حت

 .روند پروژه داشته باشد

  میخواه ی مختلف بررس یرا از راه ها تیدادن در رو ال یمقاله متر نیا در
 .دیکرد. با ما همراه باش

 

 ست؟ی چ الی متر  1#

توان آن   ی م .است شهیمانند فوالد، بتن، پنبه و ش یمواد  انگرینما الیمتر 
 نانهیواقع ب یبه کار برد تا به اجسام ظاهر  یمدل سه بعد کی یها را رو
  دیمف ی طراح  ندینشان دادن نقشه ها و رندرها در فرا یبرا مواد .بدهند

نکته  نیا .کند ی تر م  ی اجسام را واقع شی نما الیاز متر  استفاده .هستند
  ءی ش کی یکه برا  ی الیمتر  ،ی هم قابل ذکر است که در تمام مدل طراح

که در  دیریعنوان مثال پنجره را در نظر بگ به .ثابت است م،یکن ی استفاده م 
  الیمتر کیپنجره ها با  نیا ی تمام   .شود ی مختلف تکرار م  یقسمت ها

 .شوند ی م ی طراح 
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 ت ی دادن در رو  الی متر  2#

  ی م  ال،یانتخاب متر یبرا تیاست در رو ی که قسمت الیمرورگر متر در
مرورگر   قیاز طر میتوان  ی م ما .دیمورد نظر خود را انتخاب کن الی متر دیتوان
کرده و آن ها را به دلخواه خود   دای پ ی دسترس  الیمتر یبه برگه ها الیمتر 

و   مات یو انتخاب تنظ تیر یرفتن به قسمت مد قیطر  از .میکن شیرا یو
  در .دیداشته باش ی قسمت دسترس ن یبه ا دیتوان ی م الی سپس انتخاب متر

آن ها  انیانواع را مشاهده و از م م ی توان ی م  ت،یدادن در رو الیهنگام متر
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به قسمت  دیتوان  ی طور مثال م  به .میمورد نظر خود را انتخاب کن الیمتر 
 .دیفلزها رفته و فلز برنز را انتخاب کن

 

 

 تیرو الی در متر  کیگراف 3#

 .کنند ی م  نییرا تع الیمتر  یظاهر  یها ی ژگ یقسمت و نیا در

  ی مثل قسمت  ال،یمختلف متر  یقسمت ها  قیرنگ دق نیی تع ال،یمتر بافت
شود در   ی داده نم شیکه در رندر نما ی قسمت  شود و  ی داده م  شیکه نما

دادن در   الیقسمت از متر نیدر ا  نیهمچن .گردد ی م نیی قسمت تع نیا
 .دیمشخص کن زیرا ن الیمقطع متر  ی مشخصات فن  دیبا تیرو
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 ت ی رو الی جنس متر  4#

 

را در  الیظاهر متر منو  نیموجود در ا یها ی ژگ یو  تیدادن در رو الی متر در
 Ray" ای "Realistic" شینما ینماها با سبک ها نیرندرها و همچن

Trace "کنند  ی کنترل م. 
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  ی هم صحبت م الیمتر  یما در مورد جنس ظاهر   تیدادن در رو الی متر در
  ی شینما یرندر شده و سبک ها ریدر تصاو  الیمتر  شی نما نحوه که میکن

 .کند ی که قبالً ذکر شد را کنترل م

  نیا یانتخاب شده در باال الیمتر یمورد استفاده برا یظاهر  جنس
  ی دکمه در کنار آن وجود دارند که به ما امکان م  دو است و انیقسمت نما

 .میکن  ی کپ  ای نیگزیدهند تا جنس ها را جا

 

دهد  ی شود و به ما امکان م ی ظاهر م Asset Browserحالت اول،  در
 .میکن نیگزیرا از کتابخانه موجود جا یگر ید یجنس ها

 



 

7 www.namatek.com 

مختلف نشان داده شده در پنجره سمت  یدسته ها می توان  ی جا م نیا در
کردن جنس ها با کلمات   لتریف ی کادر جستجو برا از ای میچپ را مرور کن

 .م یاستفاده کن یدیکل

 :ی عنیوجود دارد،  ینوع جنس ظاهر  17 فقط

 ک یسرام •
 بتن  •
 یعموم  •
 دادن  لعاب •
 ی ا هیال •
 ییبنا •
 فلز •
 ی فلز  رنگ •
 نهیآ •
 مات •
 ک یپالست •
 جامد  شهیش •
 سنگ •
 شفاف •
 وارید رنگ •
 آب  •
 چوب  •
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  ی هستند که م  زیمتما   یها ی ژگیاز و یمجموعه ا یها دارا نی از ا کی هر
 .کرد م یتوان آن ها را تنظ

 

  نیا .اختصاص داد الی توان به متر  ی وجود دارند که م   گرینوع جنس د دو
 .آن را نداشته باشند الیممکن است همه متر نیبنابرا  ستند،ین یها ضرور 

و   هیتجز یهستند که برا ییها ی ژگ یو ی: حاوی کیزیف یها جنس •
 .سازه کاربرد دارند لیتحل

 لیو تحل  هیتجز یهستند که برا ی خواص ی: حاوی حرارت یها جنس •
 .روند ی به کار م  یانرژ 

 .دهد ی اجناس را نشان م نیاز ا کیاز هر  ینمونه ا ریز ری تصو
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 ت ی دادن در رو الی سطوح متر  5#

به پروژه  یممکن است از پروژه ا تی دادن در رو الیاستفاده از متر  نحوه
ممکن   زین ازیسطح اطالعات مورد ن نیبنابرا متفاوت باشد؛ اریبس گرید

از  دیمدل، با کی یهنگام کار بر رو لیدل نیهم به .است متفاوت باشد
صورت عدم استفاده از تمام   در .میآگاه باش الیکاربرد مورد نظر از متر

توجه  گر،ید ی سو از .وقت وجود دارد احتمال اتالف  ال، یمتر یها ی ژگ یو
ممکن است    ،ی در طول طراح   ازیمورد ن الی متر یها  ی ژگ ینکردن به و

 ی صورت احتماال مجبور به بررس نی ا در .کند جادیرا ا یمشکل بزرگ تر 
 .مینظر در انتخاب آن شو دی و تجد  الیتمام متر

  یکاربردها میتوان  ی داده شده م حی مختلف توض یرابطه با قسمت ها در
 .میکن ی را در چهار سطح مختلف بررس الیمتر ی احتمال 
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 سطح اطالعات  1-5#

در برگه   تیدادن در رو الیسطح در مرحله متر نیمربوط به ا یها ی ژگ یو
  ی مهم ی ژگیو   الیموارد، نام متر شتریب در .قرار دارد "(Identity) تی "هو

مختلف   یها هی عناصر مدل، مانند ال بیترک یی شناسا  یبرا است که
اطالعات   نیا  ی حت .رود ی اسلب به کار م کی  ای وارید  کیدهنده  لیتشک

قرارداد   کیموارد، در  ی در برخ ی لینوع فم ای ی لیفم یممکن است در اجزا 
 .شوند فی پروژه تعر یخاص برا  ینام گذار 

  با موجود است، وارید  ات یکه در طرح جزئ ریعنوان مثال، جدول ز به
 ی را ارائه م واری د یها هی از سا ی درک وار،ید یها هیال الی استفاده از نام متر

 .دهد
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 کیسطح گراف 2-5#

 پردازد؛ ی م گری د ینماها ایدر نقشه ها  الیمتر   شیسطح به نحوه نما نیا
طور که قبالً   همان .است یدیعنصر کل کی در هر پروژه  باً یتقر ن،یبنابرا

کنترل  "Graphics" جنبه ها را از برگه نی ا میتوان یمشاهده شد، ما م 
 .میکن



 

12 www.namatek.com 

 سطح تجسم  3-5#

 موجود در برگه "ظاهر الیبه خواص بافت مربوط به متر شتریسطح ب نیا
(Appearance) " رایشود؛ ز ی گرفته م  دهیجنبه غالبًا ناد نیا .بط داردر  

از پروژه ها از ارزش   یار یدر بس ی طور کل به .موارد است ریتر از سا  دهیچیپ
دو مورد وجود    ی به طور کل ت،یدادن در رو الیمتر در .برخوردار است ی کم

 :دارد

 ایتوسعه رندرها  یشود که برا ی صادر م  یگر یمدل به نرم افزار د نیا .1
  ،Unreal Engine مانند مناسب تر است؛ ی تعامل یمجاز  ات یتجرب

V-RAY به   ی موارد، اطالعات ظاهر  نیا در ...مکس و ید ی، تر
  یها ستمیس یدارا ی تخصص یبرنامه ها نیا رایز است؛ دیندرت مف

 .کنند ی خود استفاده م  الیمتر  یهستند و از کتابخانه ها ی متفاوت
مشاهده روند  یبرا ع،یسر ری به دست آوردن تصاو یامدل بر نیا .2

تجسم  یها تیقابل اگرچه  .رود ی به کار م  تیاد تیپروژه و با قابل
 یافزونه ها ای ی موتور رندر داخل اما محدود است؛ اریبس تیرو

 Twin)  موشن نی تو ای (Enscape) پینسکیشخص ثالث مانند ا
motion )یرا که برا ی تجسمات ی دهند تا به راحت ی به ما امکان م 

 انی کردن طرح با مشتر یی و نها ی طراح یبازنگر   ،ی جلسات هماهنگ 
نوع موارد توجه به   نیا در .میخوب هستند، به دست آور اریبس

از  دیما با اگرچه .داشته باشد یی به سزا ریتواند تأث  ی ظاهر مصالح م
کار و تالش  زانیم نیب و میآگاه باش ازیمورد ن یفیح کهدف و سط 

 .میکن جادی مورد انتظار تعادل ا زانی و م ازیمورد ن



 

13 www.namatek.com 

 

 تیدادن در رو الیدر متر  لیو تحل هیسطح تجز  4-5#

مانند  لیو تحل هیتجز  یبرا ازیمورد ن الی سطح به خواص متر نیا
طور مثال  به .پردازد ی م  یعملکرد انرژ  یساز  هیشب ای ی محاسبات ساختار 

 الی متر یبرا ای  توان از چوب استفاده کرد و  ی نم شهیش یدر پنجره به جا
پروژه، استفاده از مدل  اگر .استفاده کرد شهیتوان از ش ی ستون ها نم 

شود در روند   ی م  باعث رد،یاهداف در نظر نگ نیاز ا کی چیه یرا برا تیرو
دادن در  الیدر هنگام متر پس .شود جادیو به خصوص اجرا مشکل ا

 .دیموضوع توجه کن نی به ا تیرو


