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  یی آشنا BIM و ینرم افزار مدل ساز  کیبه عنوان  تی حتما با نرم افزار رو
 ی ک ی تیه هنرمندان رندر روگفت به .دیا دهیرا شن تیرندر رو فی و تعر دیدار

 توجه .دیاز مدل خود داشته باش دیتوان ی است که م   یی رندرها  نیاز بهتر
رندر مختلف  یاز موتورها ی بانیکار ساده و پشت طی مح  ،یبه نورپرداز 

  ی هر طراح و مهندس یرا برا ت یبا رندر رو یی آشنا هستند که ی لیدال
 .کنند ی م یضرور 

آن آشنا   یها نیرندر، شما را با پالگ فیتا عالوه بر تعر  دیما همراه باش با
 .میکن

 

 ست؟یرندر چ 1#

 به است که انهیواقع گرا یها لمیو ف یسه بعد  ریشامل تصاو رندر
 .را قبل از ساختن مشاهده کنند ی واقع  ری کند تصو ی سازندگان کمک م 

 انیها و تفاهم م دهیچک کردن ا یارائه برا یسر   کیروند پروژه،  در
الزم به موقع اعمال شوند و از دوباره   رات ییتغ  کارفرما و طراح الزم است تا

تا آنجا که   انیمشتر  دهیشود که تجسم ا ی باعث م رندر .گردد زیپره یکار 
در  دیتوان ی است که شما م ی ف یتعر  نیبهتر نیا .باشد  ی ممکن است واقع 

 .دیارائه کن ستیچ نگیجواب رندر

 الی، متر(Texture) شما به مدل خود تکسچر یاز مدل ساز  پس
(Material)نور ، (Light)غبار ، (Dust)  ازیکه مورد ن ی گر ید زیهر چ ایو  
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  نیا .دیری گ ی از آن م ی خروج کی  تیو در نها دیکن ی است اضافه م 
  رندر .شما باشد یی نها جهیعکس به نت نی تر  کیقرار است نزد ی خروج

از مدل خود داشته   دیتوان ی است که م  یی ها  ی خروج نی از بهتر  ی ک ی تیرو
 .دیباش

 

 

 (Revit Render) تی رندر در رو  2#

ها را   ی خروج نیاز بهتر ی کی تی رندر در رو میطور که در ابتدا گفت همان
 یها نیاستفاده از پالگ  تیو قابل ع ی علت وجود کتابخانه وس به .دارد

 .دیریخود بگ ستمیرندر را مطابق با قدرت س نی بهتر دیتوان ی مختلف م 
رندر  یها نینوبت به استفاده از پالگ یسه بعد ینما یاز آماده ساز  پس

 .رسد ی م  تیرو
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رندر  ریتصو تا  دیکن کیرندر کل نهیگز یمورد نظر، رو مات یانتخاب تنظ یبرا
  ی ارائه م جیرا به تدر  ریکند و کل تصو ی رندر را آغاز م ندیفرآ  تیرو .شود
 یدهد که اطالعات مربوط به نما  ی را نشان م  ی واقع ی نما کی رندر .دهد

 .پروژه شما است یی نها

 

  نیا در .میکن ی م  ی را بررس تیرندر رو ی اصل یمقاله، ما اکثر ابزارها نیا در
 .میکن ی تمرکز م  نیپالگ یها تیقابل ی بر رو شتریجا، ما ب

 

 Revit) وی تیبا استفاده از ن تیرندر رو  3#
Native ) 

با  بایز ریتصو  کی  جادیا .رسد ی کسل کننده به نظر م ی کم  ویتین تیرو رندر
 .در فتوشاپ دارد ادیبه پردازش ز ازیابزار معموالً ن نیا
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 :ای مزا

برنامه   کی به  ازیاست و ن تی خود رو یها نیجزء پالگ نیپالگ نیا •
 .ستیمجزا ن

 :بی معا

رندر استفاده نشده   یروز برا یهستند و از متدها ی م یها قد نیپالگ •
 .است

 .ارائه وجود دارد یبرا یمحدود   یها نهیگز •
 .ندارد ی خوب  اریبس یی روشنا •
 .طول بکشد یادیتواند زمان ز ی رندرها م  جادیا •
 .دیکن شی را یدر فتوشاپ و دی آسمان را با قسمت •
 .کسل کننده دارد یمسطح، رنگ ها و بازتاب ها  یها هیسا •
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  با استفاده از اتودسک کلود تیرندر رو  4#
(Autodesk Cloud) 

 رندر دهد تا ی به شما امکان م  Autodesk Cloud Rendering سی سرو
  تیرو لیفا یو بر رو  جادیا Autodesk یسرورها یابر  یرا در فضا تیرو

است   ی معمول یبهتر از رندرها یمعموالً کم  یابر  یفضا .دیخود کار کن
 .(د ی کن ی مشاهده م یبعد ری)همان طور که در تصو

 :ای مزا

 .مناسب دارند یها ظاهر  رنگ •
 .داه شده اند شی نما ی ها به خوب هیموتور رندر سا نیا در •
 .رندر ها وجود دارد نیدر ا یعال اریبس انعکاس •

 :بی معا

 .دیکن شی را یدر فتوشاپ و دی آسمان را با قسمت •
ممکن است به علت استفاده مداوم از  یابر  یاز فضا استفاده •

 .دردسرساز باشد نترنت،یا

تخاب  ان یو عدم قطع شدن آن در طول رندر را برا نترنتیا سرعت
 .دینوع رندر در نظر داشته باش نیا
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 (Enscape) پینسکی با ا تیرندر رو 5#

با استفاده از  تی رندر رو د،یکن جادی ا یمجاز  تیواقع ک ی دیخواه ی م اگر
 .انتخاب ها است نی از بهتر ی ک ی پینسکیا

 :ای مزا

 .به فتوشاپ دارد ازیبدون ن  با،یکامالً ز ی آسمان  جادیا امکان •
 .شود  ی م  تیرو یفضا نی گزینرم افزار جا نی ا پیلنداسک یفضا •
 .دارد زیت  یها رنگ •
نور مناسب به  ی دارد که به اندازه کاف ی عال ی و نورده  یی روشنا •

 .دهد یدار م هیقسمت سا
 .جذاب دارد یها انعکاس •
 .دارد مات یو کنترل تنظ یبصر  یکاربر  رابط •
 .کشد ی طول م قهیرندر فقط چند دق میو تنظ  جادیا •
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 .آسان است اریبس پی نسکیدر ا مات یتنظ  شیو آزما  استفاده

 کند تا  ی خودکار به شما کمک م ی و نورده  ی جهان ینورپرداز  یابزارها

 .دیکن جادیمناسب ا یمنظره ا ی مدت زمان کوتاه  در

 :بی معا

 یمحدود افراد/درختان در صورت استفاده از ورژن ها  انتخاب •
 .وجود دارد ی میقد

 

 

 (V-RAY) یر ی رندر با استفاده از و 6#

Vray محبوب است یار یافراد بس یاست که برا ی میقد یافزونه باز  کی. 
 یبرا یادیاگر زمان ز اما ست؛ین ی انتخاب مناسب  Vray د،یعجله دار اگر
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تواند  ی م  د،ی دار اریدر اخت ریو پردازش تصو ی سفارش یبافت ها جادیا
 .باشد تیرندر رو  یبرا ی انتخاب جالب

 :ای مزا

 یساز  یو سفارش شرفتهیپ مات یاز تنظ یار یبا بس قیارائه دق ابزار •
 .موجود است

 :بی معا

 یابافت ه جادیندارند. ا ی چندان  یی بایفرض ز شیپ یها بافت •
 .باشد دهیچیو پ ی تواند طوالن  ی م  ی سفارش

 .دیدار ازیمناسب با ابرها به فتوشاپ ن  ی آسمان جادیا یبرا •
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 (Lumion) ونیرندر با استفاده از لوم 7#

 یدارا ونیلوم .است تیرندر رو ینرم افزار ها نی از بهتر  ی ک ی ونیلوم
 دیمف اریها است که بس نیها و ماش تیشخص ا،یاز اش ی م یکتابخانه عظ

 .است شنیمیان جاد ی ا یابزار برا نیبهتر نیبنابرا هستند؛

 یشتر یمعموالً به زمان ب اما داشت؛ ی باورنکردن  جینتا ونی توان با لوم  ی م
 .دارد ازین نی کامل دورب مات یتنظ جادیبافت و ا میتنظ  ،یراه انداز  یبرا

  طیمح و  ستندین یحرفه ا ی ل یفرض آن خ شیپ ی بافت ها نیهمچن
 .رسند ی به نظر نم  ی واقع  پینسکیبه اندازه ا ونیاطراف در لوم

 :ای مزا

 .درختان و مردم در کتابخانه است ز،یشگفت انگ اءیاش یدارا •
 .است زیانگ جانیجذاب و ه یی وی دیو یها یآن مانند باز  طیمح •
 .به فتوشاپ در دسترس است ازیبدون ن بایز طی چمن و مح آسمان، •

 :بی معا

 .کننده باشد جیگ  ی ممکن است کم  ون یلوم یکاربر  رابط •
 .ستندین ریفرض چشمگ شیپ یها بافت •
 .دیدار یقو ستمیبه س ازین •
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  موشن نیی رندر با استفاده از تو 8#
(Twinmotion) 

  هیشب یرابط کاربر  یها دارا آن .است ونیبه لوم هیشب ار یموشن بس نییتو 
مردم  ا،یاز اش ی عال  یآن ها کتابخانه ا یدو هر .هستند یی و یدیو یبه باز 

رندر  کی  جادیا  یبرا ی به زمان مشابه ازیآن ها ن یدو هر .و درختان دارند
  نییبه نسبت تو  یکم تر  ازیممکن است امت ونی لوم اما خوب دارند؛ تیرو

  یر یتصو دیتوان  ی موشن م  نییشما با تو  ی عنی .موشن در رندر داشته باشد
 .دیتر داشته باش   ی واقع

ها و بازتاب ها   هیسا  اما کند؛ ی م دیتول ی جالب یفرض بافت ها شیپ رندر
 می را صرف تنظ  یشتر یزمان ب دیشما با ون،یلوم مانند .ستندیجالب ن ی لیخ

طور   به .دیداشته باش نانهیواقع ب یتا ظاهر  دیکن نیو بافت دورب مات یتنظ
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ها را با  الیمتر ای دیدست ساز خود استفاده کن یها  الیاز متر دیمثال با
پس از   نیهمچن .دیکن لیبرنامه به دلخواه خود تبد نی ا تی استفاده از اد

مربوط به بافت و انعکاس را به دلخواه خود   مات ینور و تنظ الیدادن متر
 .دیکن میتنظ

 :ای مزا

 بایز اریبس درختان •
 ایکتابخانه اش یدارا •
 ننده سرگرم ک یکاربر  رابط •
 مناسب  یها بافت •

 :بی معا

 بی نسبتا عج یابرها •
 رمعمول یغ یها و بازتاب ها هیسا •
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 موجود  یها نیپالگ یکل سهی مقا  9#

طور   به .هستند تیرندر در رو یها برا نینام برده شده از بهتر یها نیپالگ
استفاده   تی رندر رو یبرا دیتوان  ی که شما م  یی نرم افزار ها نی بهتر ی کل
  شنیمینرم افزار ها ان نیا با .باشند  ی موشن م نیی و تو ونی لوم د،یکن

  ی کم  رات ییبه تغ یی پس از رندر نها  نیهمچن .ساده است اریبس زیگرفتن ن
ارائه طرح  یشود تا سرعت شما برا  ی باعث م  نیا .دی دار ازیدر فتوشاپ ن
  ی تواند انتخاب مناسب ی هم م  پی نسکیدو، ا  نیبر ا عالوه  .خود باال برود

 نی ا ذکر .است ی مثال زدن پینسکیکار در ا ی و راحت الی در متر تنوع .باشد
نوع دستگاه   هب  الزم است که نیاست که در انتخاب پالگ ینکته هم ضرور 

 .دیتوجه داشته باش ی و حافظه داخل کیخود و مشخصات آن از جمله گراف

 


