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 اسکچاپ

 اسکچاپ چیست؟
 

 کرره هررم اکنررون برره طررور رسررمی تکررت ما کیررت شرررکت (SketchUp) نرررا افررزار اسررک  آپ
Trimble  اسررتد در دایررره نرررا افررزار هررای مرردل سررازی سرره بعرردی شررناخته مرری شررود  کرراربرد

یررن نرررا افررزار مرری توانررد در زمینرره رشررته هررایی چررونا معمرراریا یمرررانا تاسیسرراتا نجرراریا ا
  .فررررریلم هرررررای شررررربیه سرررررازی کرررررامپیوتری و    و حتررررری برررررازی هرررررای کرررررامپیوتری باشرررررد

 

 2017اسکچاپ 

 را با هم مرور می کنیما 2017برخی از امکانات جدید اسکچاپ 

 
 ت یمده ای را برای بهبود موتور گرافیکیدر این نسخه اسکچاپ تغییرا :پایپ الین گرافیک

pipeline  ذخیره شده انجاا داده است که به یملکرد بهتر فایل ها با فرمت SKP   کمک می کند
 Trimble و my.Sketchupا  Layoutا  ۳D Warehouseدر واقع مدل های رندر شده در اسکچاپ ا 

ه است تا تجربه بهتری از استفاده مدل با استفاده از ا گوریتم های مشابه به یکدیگر متصل شد
 .های سه بعدی به شما بدهد

انجرراا گرفترره  (Transparency) شررفافیتدر کنررار نکترره ذکررر شررده تغییرررات بزرگرری در بخرر  
اسرررت کررره بررره رنررردر گررررفتن سرررریع ترررر و برررا کیفیرررت بررراالتر منجرررر شرررده اسرررت  همچنرررین 

کرررد بهتررری شررده اسررت تررا دارای یمل  Transparency   اسررکچاپ در بخرر  نمررای  چنرردین
تجربررره واقعررری ترررری از ارررورت هرررا را ارا ررره کنرررد  بررررای یرررک انررردازه گیرررری خرررو  گرررروه هرررا در 

 .ممکن کرده است X-ray را در ُمد opacity اسکچاپ امکان تغییر سطح

 

Dpi :ابزار بسیار باال در مدلینگ sniping  برای مانیتور های با رزو وشن باال بهبود یافته است )مثال
 رای نمایشگرهای رتینا اپل( ب

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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ها  اکنون شررررما می توانید از  midpoint مقیاس  به ها نیز هوشررررمند شررررده اسررررت  برای مثال
 .…مانیتورهای خود دور تر بنشینید

 

offset تداخل و تقاطع داخلی هندسی  ابزار آفست جدیدی تعبیه شده است تا از  :هوشمند
 .جلوگیری شود

 (LayOut حتی در) !را فشار بدهید! به همین راحتی ”F“ دکمهبرای آفست مرتب کافیست که 

سازی شمند  شما بر خطوط :ها face در pen هو سلط پیدا کرده اید؟  آیا  یمودی  یک خط موازی ت
ست که شده ا ضافه  ست موس خود را روی یک ا شما کمک کند  face کافی سکچاپ به  ببرید تا ا

 .یمودی دیگر متصل شود آن را به خطوط که

همانند ) ابزار مستطیل هم اکنون دارای دکمه ِفِل  و مختصات سنج شده است :تطیل مرتبمس
 ((polygon ابزارهای دایره و

را برای قفل کردن آن فشررررار دهید تا متوجه  shift برای اینکار یک مسررررتطیل را پیدا کنید و دکمه
 .این تغییر بشوید

هستند بنا بر این در این نسخه اسکچاپ اسناد مهم و خو  دارای اطالیات مهمی  ساخت جدول:
 ها در sheet شرررررما می توانید جداول اطالیاتی را اضررررررافه کنید  یک روش یا ی برای مدیریت

Layout !!! شررما میتوانید یک جدول را از ابتدا آماده کنید و یا فایل های با فرمت CSV  و یا فایل
د اطالیات خود را به راحتی وارد جدول کنید و را در نرا افزار وارد کنید  شرررما می توانی Excel های

آن ها را ویرای  کنید و یا ردیف ها و سرررررتون های متفاوت تعریف کنید  یک منبع اطالیتی 
 !!قدرتمند

 CAD اسکچاپ را در نرا افزارهای دیگر خیلی از کاربران فایل های :DWG هماهنگی باال با فایل های
 :دید اضافه شده استهم می برند بنابر این قابلیت های ج

افکه ای ممکن بود در حا ی که  ۱۰در نسخه های قبلی امکان خروجی گرفتن به اورت  ▪
 .َتب مختلف برای افکات مختلف ۱۰۰خروجی بگیرید با  DWG توانید یک شما می هم
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هم اکنون به قدری هوشمند شده اند که به طور اتوماتیک برای سایز  Layout خروجی های ▪
 .ی مدل تغییر اندازه می دهندبرگه و یا فضا

 .هر الیه ممکن شده است کردن رنگ برای امکان اضافه ▪

 

جاا بدهید ا خود ان در مدل اسررکچاپ در نسررخه جدید اگر شررما تغییری :Persistent Ids قابلیت
اندازه های بخ  های دیگر که به مدل مرتبط هسررتند به طور اتوماتیک تغییر اندازه می دهند و 

 .نامیده می شود Persistent Idss به روز رسانی می شوند  این قابلیت در اسکچاپ

ها هم ممکن شرررده اسرررت  در  extension در این نسرررخه امکان مدیریت ها: Extention مدیریت
 .  شما می توانید این افزونه ها را خاموش و یا روشن کنیداین بخ

 

 

 

 کاربری
 

پ یکی از ساده ترین نرا افزار هایی است که نه تنها در دایره نرا افزار های مدل سازی سه اسکچا
توانید بیابید  ااول کار با اسک  آپ بر می (CAD) بعدیا بلکه در دایره نرا افزار های فنی و کد

د که همین مسئله استفاده از آن را برای کاربر معمار  ذت بخ  تر می کند  خطوط پایه خط است
پیوندند و احجاا را به وجود به هم میپیوندند و سطوح را به وجود می آورند  سطوح به هم می

توانند به وسیله مکبو  ترین و معروف ترین ابزار اسک  آپ )که می آورند  همچنین سطوح می
ا با کشیده و فشرده شدنا ارتفاع به دست Push Pull Toolتبدیل شده است(ا  به نماد آن نیز
  به وجود بیایدبیاورندتااحجاا

 .تواند دقیق و با ابعاد و اندازه اورت بگیردروند طراحی در اسک  آپ برخالف تصور برخیا کامال می
 

 

http://tarahshid.com/sketchup-download/#85206912
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 افزونه ها
 

عدی دانسررت  اما اگر کمی جسررتجو اسررک  آپ را می توان سرراده ترین نرا افزار مدل سررازی سرره ب
کنید متوجه خواهید شد که کاربران بسیار حرفه ای طرفدار این نرا افزار اند و نمونه های ساخته 
شده با این نرا افزار با نمونه های ساخته شده با نرا افزار های بسیار پیشرفته و پیچیده برابری 

 .هررا در این نرا افزار اسرررررررتمی کنررد  یلررت اارررررلی امکرران نصرررررررب و اسرررررتفرراده از افزونرره 
سخه  سی 7از ن سازندگان امکانی را فراهم کرده اند که با کمک زبان برنامه نوی می  Ruby به بعدا 

توان برای اسک  آپ افزونه ساخت  به این ترتیب به سریت برای هر گونه مدل سازی یا یملیات 
رت فراوانی داشررته مختلف افزونه ای سرراخته شررد که سرربب شررد اسررک  آپ در کنار سررادگی قد

ساخ شتر افزونه های روبی  شد  بی شدها رایگان اندبا شرفته تر و تجاری نیز  ته  اما افزونه های پی
  .وجود دارند

نصرررب پالگین های اسرررک  آپ بسررریار سررراده اسرررت  فقط کافی اسرررت فایل افزونه مورد ن ر را با 
د و یک بار نرا افزار را باز کپی کنی Sketchup در پوشه مکل نصب Plugins درون پوشه rb پسوند

 .تری نیز وجود دارند راه های جدید و بسته کنید  ا بته

به وجود آمده که می توان از  Extension Warehouse امکان جدیدی با نااSketchUp 2017 در *
فزونه ها یاد کرد  سررازندگان افزونه ها به راحتی حااررل کار خودشرران را در این آن به ینوان مرکز ا

مکل وارد میکنند و کاربران نیز از درون خود نرا افزار میتوانند اقداا به جسرررتجو و نصرررب افزونه 
 .ها کنند

مانند نرا افزونه های دیگری همچون موتورهای رندر و    نیز وجود دارند که نصررررررب شرررررران ه **
 .دارد و به ارررررورت خودکار در مکل مربوطه نصرررررب می شررررروند ب کنندهرهای جداگانها نصرررررافزا
 

 

 

 

http://www.ran2.ir/forum/showthread.php?tid=5
http://www.ran2.ir/forum/showthread.php?tid=5


 

 

 
8 

Tarahshid.com 

 نرم افزار های جانبی
 

نیز  Style Builder و LayOutبا نصررررب نرا افزار اسررررک  آپ به اررررورت خودکار دو نرا افزار دیگرا 
 .نصب می شوند

LayOut:  نرا افزار افکه آرایی بر پایه Vectorr آن بسیار ساده است و به راحتی  است که کار با
می توانید یالیم و نشانه های مربوط یه معماری را به ارایه تان اضافه کنید و همچنین مدل های 
ساخته شده در اسک  آپ را به زاحتی می توانید وارد این نرا افزار کنید و حتی در زوایای مختلف 

 .نمایششان بدهید

Style Builder  :مویه خطوط برای اسررتفاده در اسررک  آپ اسررت  با کمک این نرا افزار سرراخت مج
فزار اسررررررک  آپ کنیرررد نیرررد خطوط دسررررررتی خودتررران را وارد نرا ا فزار حتی می توا  .نرا ا

 
 

 خروجی
 

در این نرا افزار به راحتی میتوانید انواع سررررربک های ایر واقع گرایانها مثل خطی ا رنگی و    را 
اکنه ساخته شده وجود  Render پیشفرض امکانی برای بسازید و خروجی بگیرید  اما به اورت

 .ندارد

در اسک  آپ نورهای مصنویی وجود ندارند و تنها نور اکنه نور خورشید است  ا بته تعریف نور 
خورشررید در این نرا افزار با نرا افزارهای سرره بعدی دیگر کمی متفاوت اسررت  به این گونه که در 

رشید وجود نداردا چون ااوال نور خورشید وجود ندارد! فقط سایه این نرا افزار امکان حذف نور خو 
شان کنید( وجود دارند و میتوانید جهت و  اورتی که فعال  های متاثر از نور فرضی خورشید )در 

 .شدت شان و    را تعیین کنید

ه اما اسک  آپ به واسطه امکاناتی که برای توسعه دهنگان فراهم آورده است و کاربران زیادی ک
داردا توجه سرررررازندگان موتورهای رندر بسررررریاری را به خود جذ  کرده اسرررررت  از موتور های رندر 

که با سررررراخت افزونه هایی  Thea Render و Maxwell Render جداگانه )دارای اسرررررتودیو( مثل

http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=57
http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=57
http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=58
http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=58
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امکان رندر داخلی و یا خارج کردن کل ارکنه برای اسرتفاده در اسرتودیوشران را فراهم کرده اند  تا 
و حتی  V-Ray موتور های رندر معروفی که نسرررررخه جداگانه برای اسرررررک  آپ سرررررراخته اند مثل

 دTwilight Render و Podium موتورهای رندری که اارروال برای اسررک  آپ سرراخته شررده اند مثل
سلیقه تان و  سته به مهارت تانا  ست  ب سک  آپ را داغ کرده ا بازار موتورهای رندر برای کاربران ا

نه یا ید موتور رندر مورد ن ر را انتخا  کنید  مدل سررررررازی و خروجی واقع گرا  انت ارتان میتوان
(Render) ازی اسررررت که هرچند در نرا افزارهای برای کاربرانی با سررررطح کاری ای چون معماریا نی

قابل انجاا اسررتد و ی سررهو ت و سررریتی که  Autodesk 3Ds Max پیشرررفته و پیچیده تر مثل
هم در طی انجاا پروژه و هم در پروسه آموختن نرا افزارا با اسک  آپ به دست می آیدا سرمایه 

 .گذاری زمانی بر روی این نرا افزار را معقول تر نشان می دهد

  

http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=48
http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=48
http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=60
http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=60
http://www.ran2.ir/forum/forumdisplay.php?fid=121
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 اسکچاپ

 آموزش نصب اسکچاپ
 

خواهید شررد و مرحله به مرحله میتوانید مشررکالت احتما ی   آشررناسررکچاپ ا نصرربدر این آموزش شررما با 
 خود را حل کنید 

ما باید با توجه به ویندوز نصرربی خودتون وزژن مورد نیاز شرر برای آموزش نصررب اسررکچاپ در او ین مرحله
 و انتخا  گزینه ی my computer اسررررررکچاپتون رو پیدا کنید که میتوانید با کلیک چآ روی آیکون

propertis  گاه بشررررررید که امکان وجود دو ورژن میباشررررررد بیت و  ۶۴بیت و یا  ۳۲از ورژن ویندوزتون آ
یکنید میتونید در کادر قرمز رنگ ورژن نصرررررربی خود را تشررررررخی  همینطور که در یکس زیر مشرررررراهده م

 :بدهید

 

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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شررما باید اسررکچاپ مناسررب این ویندوز را تهیه کنید  برای دانلود آخرین ورژن بیت  ۶۴سررپس طبق ورژن 
 اسکچاپ به  ینک زیر در سایت طراح شید مراجعه نماییدا

 

download-http://tarahshid.com/sketchup 

 

را  SketchUppro-en-×64.exeبرای نصررب نرا افزار اسررک  آپا ابتدا فایل نصررب اسررکچاپ را با ناا 
 باز می کنیم  

 

 
 را زدها  nextگزینه ی 

 

http://tarahshid.com/sketchup-download


 

 

 
12 

Tarahshid.com 

 را می زنیم   nextمکل نصب اسک  آپ را تعیین کردها و 

 
 را میزنیما nextیم و تیک همه ی گزینه ها را نگه می دار 
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 را می زنیم    installو گزینه ی 
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 را می زنیم   finishپس از اتماا نصبا گزینه ی 

 
برای استفاده از اسک  آپ باید حتما فایل پ  نرا افزار را هم در آدرسی که نرا افزار را نصب کرده 

 ایما کپی کنیم   در درایو مربوطها 

Local Drive C >Program Files> Sketchup > Sketchup 2017  مثال 
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را  run as admininstratorبعد از اینکه کپی کردیما روی فایل پ  کلیک راسررررت کرده و گزینه ی 
 انتخا  می کنیم 

 
 

 

بعد از اینکه فایل پ  باز شدا گزینه ی پ  را می زنیم  در اورتی که این پیغاا را داد که فایل ها 
را زده و مکل فایل های  yesگزینه ی   ?Can’t find the file. Search the fileنمی کند ا  را پیدا

layout   وstyle builder  را که به ترتیب در فو در های ا  
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 Sketchup > Sketchup 2016 > Layout  و Sketchup > Sketchup 2016 > Style Builder  قرار
 با موفقیت انجاا می شود دارندا مشخ  می کنیم  و پ  کردن 
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را  Vray.2.00.26579یعنی ا  2016اکنون برای وی ریا نسرررررخه ی وی ری مخصررررروص اسرررررک  آپ 
 استفاده می کنیم  
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و   WibuKey Setup شرررررروع به نصررررررب وی ری می کنیم و در حین نصررررررب وی ریا به ترتیب

Microoft Visual C++ 2005 redistributable م و پالگین وی ری نصب می شود  را نصب می کنی 
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23 

Tarahshid.com 
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 کپی کرده  Sketchup 2016بعد از اتماا نصب وی ری باید مجددا فایل پ  را در مکل نصب فو در 

Local Drive C >Program Files> Sketchup > Sketchup 2016    و دوباره روی آن کلیک راسررت
 می کنیم    extractرا می زنیم  و  run as administratorکرده و گزینه ی  
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 را کپی کرده و در مکل نصب اسک  آپ یعنی ا  cgauth.dllدر مرحله ی آخر ا از فو در پ ا فایل 

 Local Drive C >Program Files> Sketchup > Sketchup 2016 اpaste  می کنیم 
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 را کپی کرده   gitignore, RubyWinFunc.so and vfs.rb.سپس از فو در پ ا فایل های

 
 و به این آدرس می رویم ا

\Users\xxx\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\SketchUp\Plugins 

 می کنیم     pasteسه فایل نامبرده را  pluginsدر فایل 

 ناا یوزر سیستم شماست   xxxنکته! توجه کنید که 
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ا گزینه ی  folder optionsرو ندیدیدا از قسمت   app dataکنید ا  در اورتی که فو در  توجه

show hidden folders   را فعال کنید 
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 را می زنیم    I agreeرا باز کنیم و ابتدا گزینه ی  2016حاال می تونیم نرا افزار اسک  آپ 
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 جوز( فعال شده  و افکه ی جدید باز می شود  می بینیم که الیسنس )م

 

 
شروع   شه  Architectural Design – Metersمورد ن ر که در اینجا  Templateبرای  شنهاد می  پی

چآ  مت  پایین سررررر یک  خا  می کنیم و میتونیم ت رو هم  Always show on start upرا انت
 برداریم که دفعات بعدی این افکه قبل از اسک  آپ باز نشه  
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را انتخا  کردها   window> preferencesن پالگین وی ری در اسک  آپا از تب حاال برای فعال کرد

 می کنیم   okرا فعال می کنیم  و  Vray for Sketchupتیک  extensionsو در قسمت 
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مشرراهده می کنیم که نوار ابزار های نرا افزار وی ری هاهر می شرروند و پالگین وی ری و نرا افزار 

 ده هستند اسک  آپ قابل استفا
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 اسکچاپ

 پنجره راهنمای ابزار های اسکچاپ
 

 نکاتی برای طراحان مبتدی اسکچاپ

رنامه در نوار در این آموزش میخوایم بپردازیم به پنجره ی راهنمای ابزارهای اسرررررکچاپ که در ب
 :سمت راست افکه طراحی قرار گرفته که برای این نوار ذکر دو نکته رو ضروری میدونم

 از پنچره راهنمااستفاده   1

برای گشررودن پنجره راهنمای ابزار های اسررکچاپ شررما می توانید با رفتن به پنجره فعال شررده در  
یات ارزشمندی در مورد ابزار شما که به فعا سازی آن بپردازید که به شما اطال  instructor قسمت

انتخا  شررررده اسررررت را نشرررران می دهد و حتی نمای  یک انیمیشررررن کوتاه برای یک راهنمای 
 .تصویری که ابزار چه کارایی دارد را نمای  میدهد

اسرررررکچاپ اباز کردن پنجره راهنما را برای مبتدیان در هر مرحله  بنده حتی پس از ماه ها تجربه با
 ه میکنم  زیرا برای بنده در روز های اول طراحی بسیار کمک یار بود طراحی توای

 دکمه های فریی   2
با انتخا  هر ابزار تعدادی قابلیت و دکمه فریی برای راهنمایی شررررما باز میشرررره که خیلی 
میتونه تو روند طراحیتون جلو بندازتتون و این خیلی مهمه که در طراحی تایم طراحی رو 

 ک همین ابزارها این موضوع کامال ممکن خواهد شدکاه  بدیم و به کم

 

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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چندین راه مختلف را برای سررریت بخشرریدن به طراحی برای  Select برای مثال در اسررتفاده از ابزار  
 :استفاده از این ابزار نمای  داده شده است

ه این در سطر اول راجع به قابلیت های ابزار توضیکی مختصر داده شده است و در سطر بعدی ب 
اشاره دارد که باید یک ورودی انتخا  شود و در سطر بعدی توضیکاتی وجود دارد که به شرح زیر 

 :است

Ctrl = برای گرفتن دو ناحیه از طراحی 
Shift+Ctrl = برای تفریق یک ناحیه از طراحی 
Shift = برای حا ت دوتایی گرفتن و تفریق دو ناحیه از هم 
Ctrl+AA = ن های موجود در طراحیانتخا  تمامی ا ما  

  

و میبینید که این چند ابزار سرررراده تا چه حد سررررریت شررررما رو افزای  خواهد داد پس به ینوان 
 .او ین قدا حتما از پنجره راهنمای ابزار های اسکچاپ شروع کنید

 

 

 



 

 

 
37 

Tarahshid.com 

 

 اسکچاپ

 اسکچاپ ابزارهای آموزش
و  اسکچاپ رو براتون در ن ر گرفتیمدر این آموزش تمامی ابزار های رسم و انتخا  مدل و آموزش

 .رو به خوبی خواهید آموختپ اسکچا شما خواهید دید که در انتهای این دوره از کالس ها

 select  ابزار  ابزار اول

ط و یا هر شررری در مدل طراحیتون میباشرررد و برای انتخا  یک که این ابزار برای انتخا  نقطه ا خ
نقطه و یا یک خط از مدل کافیسرررررت یکبار با این ابزار روی آن کلیک کنید و وقتی به رنگ آبی در 

 :همین نقطه است اسکچاپبیاید یعنی انتخا  شده است بهترین نقطه برای شروع آموزش

 
  

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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لیدهای میانبر کیبورد هم اسرررررتفاده کنید که این برای سرررررریت بخشررررریدن به کار میتونید از ک
 :کلیدها به شرح زیر هستند

: Ctrl  با هم انتخا  چندین خط و یا نقطه 

Shift+Ctrl  : بین خط های انتخا  شده انتخا  شده از حذف خط یا نقطه ی 

: Shift  حذف کننده خط های و انتخا  کننده تغییر بین خط های 

: Ctrl+A   خط ها و نقطه های موجود در مدل همه ی انتخا 

  

   Eraser  ابزار دوم

با کمک این ابزار شررما میتوانید خط ها و یا نقطه هایی که رسررم کرده اید را پاکسررازی کنید تا به 
رو  E مدل مورد نطرتون نزدیک بشرررره و شررررما میتوانید برای سررررریت بیشررررتر از روی کیبورد حرف

خا  خواهد شرررررد و میتوانیم با کلیک کردن روی خط مورد ن ر انت Eraser انتخا  کرده و از ابزار
 .آن خط را پاک کرد
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 :و پس از انتخا  میتوانید خط های پاک شده را شاهد باشید

 
  

    Line ابزار سوم ابزار

این ابزار برای کشرریدن و رسررم انواع خط ارراف میباشررد و برای کشرریدن پالن های شررما بسرریار کارا 
 ه با هم خواهیم دید که تا چه حد ابزار مهمی میباشد ا این ابزار به کمک حرفمیباشد و در آیند

L   روی کیبورد انتخا  میشود و این کلید میانبر میتواند به طراحی سریت ببخشد و پس انتخا
آن شررما با او ین کلیکی که رو اررفکه کنید یک نقطه انتخا  شررده و به هر سررمت که بخواهید 

 :ک دوا خط بسته میشود و میتوانید یک خط ااف بسته داشته باشیدکشیده میشود و با کلی

  



 

 

 
40 

Tarahshid.com 

 

میتوانید یک خط ارررراف در جهت مورد ن رتون رو بدون  shift همچنین با نگه داشررررتن دکمه ی
 خطا ادامه دهید

   Free hand ابزار چهارم

در  x y z کمک این ابزار میتوانید هر خطی در جهت آموزش اسررررکچاپ جلسرررره دوا به شررررما در
ارفکه ی کاربری خود رسرم کنید  در مدل های با دقت باال به هی  ینوان تواریه نمیشرود زیرا از 
دقت کافی برای رسررم خطوط برخوردار نیسررت و تنها کارایی که میتوان به آن نسرربت داد ترسرریم 

 :تپرسوناژ و یکسری جز یات مدل میباشد  در تصویر زیر نمونه ی کار با این ابزار آورده شده اس
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   Arc ابزار پنجم

شرررررما به کمک این ابزار میتوانید با انواع کمان ها روبرو شررررروید نکوه ی کار با این ابزار به این 
افکه میتوانید او ین نقطه ی کمان ترسیمی خود را  شما با او ین کلیک در  شد که  اورت میبا

کمان را با کلیک دوا داشته داشته باشید و پس از آن با طی کردن قوس کمان نقطه ی انتهایی 
 :باشید همینطور که در یکس زیر مشاهده کنید
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میتوانید قطر کمان خود را کم و یا زیاد نمایید که  –با + و یا  ctrl همچنین با نگه داشررررتن کلید
 در خط رسم شده ی یکس باال قابل دیدن است

  

   Two point arc  ابزار ششم

ترسررررریم کنید که با کلیک اول  X y z د کمانی دو نقطه ای را در جهتبه کمک این ابزار میتوانی
نقطه ی اول و با کلیک دوا نقطه ی دوا این کمان معین شررده و با باال و پایین کردن خط وسررط 
این کمان میتوان کمان مورد ن ر را کم و یا زیاد نمود  این ابزار بسیار کارآمد میباشد و در بسیاری 

راحی گنبد مسجد این ابزار در استراتژی طراحی نق  کلیدی خواهد داشت که از طراحی ها مثل ط
در تصویر زیر نمونه ی رسم شده  به زودی آموزش آن روی وبسایت طراح شید قرار خواهد گرفت 

 :ی آنرا مشاهده مینمایید
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را کم و یا میتوانید قطر کمان خود  –با + و یا  ctrl با نگه داشرررررتن کلید Arc همچنین کثل ابزار
 .زیاد نمایید

 ۳point arcابزار هفتم 

این ابزار تقریبا مثل ابزار قبل هسررت  با این تفاوت که نقطه سرروا هم در کار خواهد بود به این 
اررررورت که با کلیک اول نقطه ی اول با کلیک دوا نقطه ی دوا و با کلیک سرررروا نقطه ی سرررروا 

مان ها و قوس های متفاوتی رو ایجاد کنیم شرررررکل خواهد گرفت و به کمک این ابزار میتونیم ک
که برای مثال میتونید پسرررت طراحی گنبد در اسرررکچاپ رو از اینجا مطا عه کرده و نمونه یملی  

 crt رو ببینید  و همینطور که در ارک دو نقطه ای هم گفته شد شما میتونید با نگه داشتن کلید
 .و تغییر بدیدقطر کمان وارده به مکیط اسکچاپ ر –و فشردن + یا 
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 Pie ابزار هشتم

سته و با زاویه  شما به کمک این ابزار میتونید کمان های ب سم این ابزار معلومه  همونجور که از ا
ای خاص رو ترسیم کنید به شکلی که انگار یه تیکه از یک کیک رو جدا کرده باشید که این ابزار 

رو معین و با کلیک سررروا زاویه  x طولهم با کلیک اول نقطه ی شرررروع رو معین و با کلیک دوا 
ی مورد ن رتون رو ایمال میکنید  این ابزار هم توی طراحی خیلی چیزها میتونه کاربردی باشرررررره 
مثل طراحی حوضررچه های مدرن شررهری و یا سررتون های مدرن کابرد خواهد داشررت  همونطور که 

تغیر بدید و اون زاویه ای که مد میتونید زاویه کمانتون رو  –و + یا  ctr میدونید با نگه داشرررتن
 .ن ر دارید رو ایمال کنید
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 Rectangle ابزار نهم

این ابزار جز پرکاربردترین ابزارهای اسکچاپ هست  که به وسیله اون میتونید مستطیل و مربع 
 .نریررد pen هررای اسرررررتررانرردارد رسرررررم کنیررد و دیگرره برای رسرررررم این گونرره احجرراا سرررررراغ ابزار

رو فشرررار بدید و به  R ریت بخشررریدن به طراحی تون از روی کیبورد دکمهشرررما میتونید برای سررر
ستفاده کنید  خو  حاال با انتخا  این  Rectangle  سریت ابزار شده و میتونید از اون ا انتخا  

 .ابزار با او ین کلیک نقطه ی شرررررروع مسرررررتطیل میباشررررررد و نقطه ی بعدی پایان مسرررررتطیل
 Dimensionn ی خاص رو مد ن ر قرار بدید میتونید توی کادردقت کنید که اگه میخواید اندازه ا

اندازه ها رو وارد کنید که اندازه ی اول طول مستطیل و اندازه ی دوا یرض مستطیل میباشد که 
کردن میتونید مسررتطیل تون رو ترسرریم شررده و آماده  enter با , از یکدیگر جدا میشرروند و بعد از

 ببینید  
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 Rotate Rectangle ابزار دهم

ست با این تفاوت که به کمک این ابزار میتونیم در  Rectangle از  کاظ کارایی درست مثل ابزار ا
با  x زوایا ی مختلفی اقداا به ایجاد مسرررتطیل بکنیم مثال فرض کنید میخوایم در راسرررتای مکور

ستطیل به طول  ۹۰زاویه  ستطیل دارای زاویه  ۳۰و یرض  ۲۰درجه یک م ست رسم کنیم چون م ه
باید از این ابزار اسررتفاده کنیم  پس با او ین کلیک جهت قرار گیری مسررتطیل و یرض مسررتطیل 
انتخا  شده و با دومین کلیک طول مستطیل انتخا  میشود و در نهایت مستطیل ما طبق زاویه 

ا ی خواسته شده ایجاد میشود  این ابزار به د یل پیچیدگی زیاد کاربدی هم نداره و ااوال طراح ه
 .کارشون رو برای کشیدن مستطیل پی  ببرند Rectangle ترجیح میدند با همون ابزار
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 Circle ابزار یازدهم

این ابزار دوس داشتنی همونجور که از اسم  پیداست برای کشیدن دایره ها و حجم های دایره 
رد تایآ رو روی کیبو  C ای اسررتفاده میشرره که برای اسررتفاده ی سررریع از اون هم میتونید حرف

سی پیدا کنید  بعد از انتخا  ابزار ستر سریت به اون د هر جا که او ین کلیک  Circle کنید و به 
را داشته باشید مرکز دایره قرار گرفته و هر چه موس خودتون رو بکشید شعاع دایره افزای  پیدا 

یمال کنیم  شررعاع مورد ن رمون رو ا Radius میکنه  همینطور شررما مثل گذشررته میتونید از کادر
برای مثال این ابزار کاربرد های مختلفی داره از جمله کشرریدن چرال السررتیک رینگ و هر چیز دایره 

 .ای
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 Polygon ابزار دوازدهم

سته مینامند که میتونه  ضای ب همونجور که بهتر میدونید در نرا افزارهای دیگه پلیگون رو یک ف
ت  که میتونه در موقعیت های مختلف و وجهی هس ۶هر فضایی باشه و ی در اینجا یک سطح 

با اندازه های مختلفی ایجاد بشه  و ی این رو باید بدونید که نرا افزار به اورت پی  فرص روی 
وجهی رو تعیین  ۶وجهی قرار داره و شما میتونید با انتخا  این ابزار و کلیک اول که مرکز این  ۶

وجه های این پلیگون را زیاد و یا کم  –و + یا  ctrl میکنه کلیک کنید و بعد از اون با زدن کلیک
کنید تا به شکل مورد ن ر شما برسه  این ابزار در اتود های برج سازی بسیار کاربرد داره و میتونید 

که در آینده ی نزدیک خدمتتون  move ایده ی ذهنی خودتون رو به وسررررریله ی این ابزار و ابزار
ید  برای توضررررریح میدیم ترسررررریم کنید و بعد در  بال ترسررررریم فنی اون بر به دن مراحل بعدی 

 !دانشجویان معماری که به دنبال قوه ی تخیل خود هستند هم بسیار توایه میشه
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 Push/Pull ابزار سیزدهم

این ابزار مهمترین ابزار موجود در نرا افزار هست  و بدونید که کارایی های متفاوت و فراوانی رو 
زار شررررما میتونید هر سررررطح موجودی رو به سررررطح حجم دار تبدیل دارا هسررررت   به کمک این اب

کنید  فقط کافیه که ابزار رو انتخا  کنید و با کلیک کردن روی سررررطح اون رو تا ارتفاع مورد ن ر 
 .باال بکشید

از کارایی هایی که این ابزار کارامد دارا میباشررد میتونیم به انواع سرره بعدی سررازی اشرراره کنیم  
 .بعدی سازی سطح یک پالن ساختمانی برای مثال سه

 :پس در ابتدا سطح مورد ن رمون رو ایجاد میکنیم که در این شکل یک مستطیل ساده میباشد
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 :این سطح را با وارد کردن ارتفاع مورد نیاز باال میکشیم Push/Pull سپس بعد از انتخا  ابزار
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 Offset ابزار چهاردهم

مشخصه به کمک اون ما میتونیم از سطح کشیده شده در فااله  همون جور که از اسم این ابزار
ی مشخصی همون سطح رو داشته باشیم  برای مثال شما فرض کنید که میخواید در کابینت رو 

سطح  offset طراحی کنید اول سطح االی کابینت رو مدل میکنید و بعد به وسیله ی همین ابزار
 بعدی رو ایجاد کنید  

مورد نیاز را طراحی میکنیم که در اینجا از شررکل قبلی اسررتفاده خواهیم برد و پس در ابتدا سررطح 
 :سطح بعدی را ایجاد میکنیم  offset بعد از انتخا  ابزار

 

 Move ابزار پانزدهم

به کمک این ابزار شرررما میتونید سرررطوح و یا حتی خط های موجود رو در هر جهتی که میخواهید 
اشررید که برای جا به جایی کل یک شررکل مدل شررده باید تمامی جابه جا کنید و ی دقت داشررته ب

کنید و بعد به انجاا جا به جایی اقداا کنید و ی به کمک  select سرررررطوح و خطوط آنرا ابتدا
شرررما میتونید شرررکلی او یه را بکشرررید و بعد از آن با حرکت دادن خط های آن  move همین ابزار

 .شکل شکلی انتزایی جذابی تو ید کنید



 

 

 
52 

Tarahshid.com 

 :میکنیم move ا شروع شکل قبل را در چند جهتبر 

 

 Rotate ابزار شانزدهم

به کمک این ابزار شرررررما میتوانید شرررررکل مورد ن ر رو از مکوری به مکور دیگر انتقال بدید و یا با 
 .زاویه مورد ن ر اون رو بچرخونید

اول در مکور مورد برای این کار ابتدا تاکید میکنیم که کل شررررکل رو انتخا  کنید و بعد با کلیک 
 :نیاز اون رو بچرخونید و با کلیک بعدی شکل به اون مکور و یا زاویه انتقال پیدا میکند
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 Scale ابزار هفدهم

به کمک این ابزار میتونید ابعاد شکلتون رو تغییر بدید که این ابعاد هم میتونه بر حسب اندازه 
 .مد سازیباشه و هم بر حسب فضای موجود شما در یک مکدوده از 

کرده و بعد از آن اقداا به کوچک و یا  select پس اسررررتفاده از این ابزار ابتدا سررررطح مورد ن ر را
بزرک کردن شررکل میکنیم  همچنین با انتخا  تمامی سررطوح و خطوط شررکل مدل شررده میتونیم 

 .کل شکل را کوچک یا بزرگ نماییم

همه سررطوح شررکل را در جهتی که  پس برای شررروع در شررکل زیر خواهیم دید که پس از انتخا 
 :مورد ن ر میباشد تغییر سایز میدهیم
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همونطور که دیدید در این جلسه ابزار های مهمی آموزش داده شد که میشه گفت کاربردی ترین 
میباشرررند و در این مرحله به شرررما در حد آموزش های او یه داده شرررد و به  اسرررکچاپ ابزار ها در

ر کاربرد این ابزار های مهم رو متوجه خواهید شررررد  پس تمرین با این زودی در پروژه های بزرگ ت
 .ابزارها رو فراموش نکنید چون تا هر کدوا رو به خوبی بشناسید مقداری زمان خواهد برد
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 اسکچاپ

 ی آماده به اسکچاپافزودن آبجکت ها
 

تا هم  می آموزیم  به شرررررما را  افزودن آبجکت های آماده به اسککککککچاپ در این آموزش چگونگی
شما هم پس از طراحی موارد  سیار باالتر بره و حتی  سریت طراحی و هم کیفیت رندر طراحیتون ب

شون شتراک بذارید که در طرح ها ستفاده کنند  مختلف طرحتون میتونید اونها رو با دیگران به ا ا
 .و طرح های سه بعدی حرفه ای تری را شاهد باشیم

را برراز میکنیم و برای افزودن آبجکررت هررای آمرراده برره  window در ابترردا از منوی برراال گزینرره ی
 :طبق شکل زیر کلیک میکنیم ۳d warehouseروی گزینه ی  اسکچاپ
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ر آن یبارت مورد ن ر خودتون رو پس از این مرحله ارررررفکه ای جدید باز میشرررررود که میتوانید د
رو جسرررررتجو کردیم که پنجاه و یک هزار  door جسرررررتجو کنید برای مثال در این آموزش کلمه ی

نتیجه داشت و همین جور که میبینید دست شما بسیار باز است که از پنجاه و یک هزار در  ا 
 :در  مورد ن ر خودتون رو انتخا  کنید

  

 
  

ن ر با این ارررفکه روبرو خواهید شرررد که در اینجا اقداا به دانلود طرح  پس از انتخا  در  مورد
 :مورد ن ر خود خواهید کرد
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پس از دانلود در  مورد ن ر با اندازه بسیار بزرگ یا کوچک نسبت به طرح خودتون روبرو خواهید  
 :شد که در شکل زیر این موضوع رو می بینید
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از منوی باالی اسررکچاپ که  scale سررازه مورد ن رمون از ابزار برای تغییر اندازه ی در  نسرربت به 
 :یکی از مهمترین ابزارهای اسکچاپ هم هست استفاده میکنیم

 

 :و در نهایت باتغییر اندازه در  میتونیم دربی متناسب با طرحمون داشته باشیم 
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میبینید طرح در  بسیار  میتوانید در  رو باز یا بسته کنید و همینطور که rotate و به کمک ابزار
دقیق بوده و حتی دارای دستگیره و  وال هم میباشد که این نکات کوچک در رندر شما بسیار موثر 

  :میباشد

 

بدید که این کار مستلزا دو کلیک بر روی  متریال در انتها میتوانید به در افزوده شده به طرحتون
 .میباشد در 
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 اسکچاپ

 متریال اسکچاپ
به راحتی بتونید بر اسررررراس یکسررررری که از مکیط طرحتون دارید دقیقا همون  شرررررما می توانید

مد سررررررازی دقیق تری را در مکیط متریال  متریال رو به طرحتون اضررررررافه کنید  با اسرررررتفاده از
 .خواهیم داشت اسکچاپ

 :بریم که به اورت یملی ببینیم چه کارهایی باید انجاا بدیم

از گوشه ی سمت راست گزینه ای به ناا متریال موجود است که که با باز کردن منوی متریال با  
  کادر زیر روبرو خواهید شد

متریال روی دکمه ی مشررررخ  شررررده در یکس با کادر قرمز کلیک  در مرحله ی بعدی برای افزودن
 اکنید
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در مرحله بعدی با کادر زیر روبرو خواهید شررررد که با کلیک بر روی کادر قرمز مشررررخ  شررررده در  
 اتصویر زیر به افکه ی انتخا  متریال یا تسکچر خواهید رفت

  

 
  

اگر یکس از طرح ااررلی تون ندارید و ارررفا یک طرح  این اسررت که پیشررنهاد طراح شررید به شررما
را  seemless texturess یبارت گوگل در بیعی تر شدن طرح هاتونبرای ط ذهنی را در ذهن داریدا

ی مورد ن ر خودتون که میتونه جنس دیوار ا   تایآ کنید و سررررو رو بزنید و در نتیجه در دسرررته
  باشه متریال مورد ن رتون رو یافت کنید …فضای سبز ا کفسازی و
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شکل زیر می سکچری که انتخا  کردیم را در  تونید ببینید که با کیفیتی باال و طبیعی در نتیجه ت
 .انتخا  شد

 

یار حرفه ای تر و نزدیک تر به   و در نتیجه ریایت نکات کوچکی مثل نتیجه ی کارتون رو بسررررر
 .واقعیت میکند
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 اسکچاپ

 مقياس خاص در اسکچاپ پرينت كردن یک
 

در این آموزش طریقه ی پرینت کردن یک مقیاس خاص در اسرررررکچاپ را خواهید آموخت که در 
 :شرایطی که نیاز فوری به یک مقیاس خاص دارید چه اموری را باید پی  بگیرید

صویر خود را به ست که میتونیم  parallel projection حا ت ت تغییر بدهید و فقط در این حا ت ا
 print را باز کرده و از گزینه ی file مقیاس به پرینت بدیم و در ادامه از منوی باالی اسرررررکچاپ

setup سایز و اندازه کااذ مورد ن ر را انتخا  کنید 

اررفکه ی پرینت را باز میکنیم و یا طبق یکس زیر به پرینت دسررت  ctr+p با کلید میانبر سررپس
 پیدا میکنیم

کلیک میکنیم  print preview کلیک کرده سرررپس روی گزینه ی file ر رویاز منو بار باالی نرا افزا
 :و افکه ی زیر باز میشود
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مقياسررره كه مورد ن رتان هسرررت  را بردارید و use model extents و fit to page در اینجا تیک
  ويوي مدل شما پرينت گرفته شود را در کادر وارد كنيد برای

 In the print out این  را در کادر ۱شما با مقیاس این  تو ید شود  برای مثال اگر بخواهید پرینت
  وارد کنید sketchup فوت را در کادر ۴و 

 را در کادر ۱۰۰و  print out متر را در کادر 1 <-— ۱۰۰ا۱برای مثا ی دوباره برای وارد کردن مقیاس 
sketchup وارد کنید  

  یخواهید برای پرینت انتخا  میکنیدافکه هایی که م tiled sheet range در قسمت

  تعداد دفعاتی که میخواهید پرینت تکرار شود را انتخا  میکنید copies و در قسمت

گزینه ی انتخابی رو  pirnt quality اگر کیفیت پرینت طرح براتون از اهمیت برخورداره در قسررمت
  قرار دهید large format روی آخرین گزینه یعنی

از  نيست كه با آن دارای تطابق پرينت بگیرید را در افکه ای طرح خودتان اهیداگر بخو همچنین
   استفاده كنيد مقياس های كوچكتری
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 اسکچاپ

 ها در اسکچاپ layer ساختن و استفاده از
 

زش خواهید آموخت که چگونه الیه های طراحی خودتون رو مدیریت کنید و در انتهای این آمو 
  به کمک الیه بندی به طراحی کلی تون ن م ببخشید

چی هسرررتا ببنید  layer در ابتدا یه توضررریکی میدا به دوسرررتانی که نمیدونند الیه یا اارررطالحا
نخ آبی دارید برای  ۱تا نخ قرمز و  ۳تا نخ مشرررررکی و  ۲دوسرررررتان من برای مثال فرض کنید شرررررما 

دسررته بندی و ن م بخشرریدن به نخ ها باید هر کدوا از رنگ ها رو تو یه دسررته قرار بدید طراحی 
طرح گیج کننده ای چه برای  ایر این باشررررررد در اسرررررکچاپ هم دقیقا همینطور میباشررررررد و اگر

  خودتون چه برای مهندس مشاوری که طرح پیشنهادیتونو به  میدین خواهد بود

بنابراین درک  بعدی میباشدا۳برنامه اي دوبعدي مثل فتوشاپ نيستا بلكه نرا افزاری  اپاسکچ
  اير ممكن است و وجود الیه به معنی واقعی دو بعدی وجود الیه در این نرا افزار سخت است

 اليه هاي وجود الیه ها در اسررررکچاپ بیشررررتر به یلت سررررازگاری این نرا افزار با اتوکد هسررررت ا
sketchup  بنابراين به سادگه فعال و اير فعال مه شوند  اليه ها به  اي كنترل كردن مه باشندبر
ها از سررررراير بخ  هاي مدل  face ها و Edge ونمی کنندا و گروه كار  component همان روش
 .جدا نيستند

با کادری مثل  و سررازیشررو در تصررویر زیر ببینید خو  بریم سررراغ الیه ها که میتونید طریقه فعال
 :ادر زیر روبرو خواهید شدک
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Add layer : برای ایجاد یک الیه ی جدید میباشد و یالمت مثبت نشان داده شده است 

Delete layer : برای پاک کردن الیه ی مورد ن ر میباشد 

layer option fly out menu : که شامل 

1  Purge:   دسرره هايه كه هناليه  تمامی زمانه كه اين گزينه را انتخا  ميشررودا اسررکچاپ
 کند  یدر برندارند حذف م اي را

2  Color by layer  : رنگهررراي  ميشررررررود كررره تمرررامی انتخرررا  كردن اين گزينررره برررایررر
موقررت تغيير كنررد تررا بررا رنررگ هرراي تعيين شرررررررده براي هر  شرررررمررا برره طور طراحی مرردل
 .شود هماهنگ الیه

 

✓ Layer list: باشدموجود در فايل اسکچاپ می الیه های فهرسته از تمامی  
✓ Name: كليک كنيد براي اديت كردن ناا آن روي آن دوبار  
✓ Visible: ضای  ا قلب باکس الیه ها اين باکس شودا همه ی ای ست و زمانه كه انتخا   ا

و ه وقته كرره انتخررا  نشرررررود قررابررل  تشرررررکیررل دهنررده طراحیا قررابررل ر يررت ميشرررررود
  نيست مشاهده
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✓ Color:  نگ های انتخا  شررده در اتوکد و یا هر به کمک اين گزينها مدل خود را به همان ر
نرا افزار دیگر مشرررررراهده خواهید كرداميتوانید رنگ های هر اليه را با كل كلیک كردن بر 

 .انتخا  کنید swatch color روي

  

 یک الیه مختلف در قرار دادن اجزای

رد اسرررررتفاده قرار مو  Entity Info dialog box ديگر بايد از یک الیه به الیه ی دادن اجزا براي قرار
 :که شامل مراحل زیر میباشد بگیرد 

1  entity  كررره مررریرررخرررواهررريرررد برررها layer ديرررگرررر بررربرررريرررد را انرررترررخرررا  كرررنررريرررد. 
  ها را به اليه ي ديگر ببريد فقط بايد گروه ها و کامپونت فراموش نکنید که *

 Entity Info dialog boxxرا اجرا كنيدابا اين دسرررررتورا  window→Entity Info دسرررررتور  2
از منو مه  Entity Info ها و انتخا  نمودن entity كردن بر روي ميشررود  با رايت کلیک ازب

 .را انجاا داد توان اين كار
ها انتخا  كنيد  حال داده هاي انتخابه  را از فهرسررت الیه الیه ا یک box dialog در اين   3

 قرار مه گيرند layerr روي آن شما بر
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 اسکچاپ

 در اسکچاپ follow me ابزار
 

رو براتون میدا و باید بدونید که خیلی کاربردیه و خیلی میتونه تو  follow me امروز آموزش ابزار
ش ستفاده قرار بگیره پس با نهایت دقت و هو شمندانتون مورد ا ستراتژی های هو مندی راجع به ا

 :این ابزار فکر و استفاده کنید

اسرررت و تکمیل کننده ی مدل شرررما در  یکی از قدرتمندترین ابزارهای اسرررکچاپ follow me ابزار
   Follow meeمیباشرردادر بخ  زير در مورد نکوه ي اسررتفاده و كاربرد اسررکچاپ مراحل مختلف

 .را توضیح خواهیم داد كردن انواع مختلفه از اشكالبرای خلق 

جهت یمل نمیکند  شما مسیر  استا با اين فرق كه فقط در یک pull/push اين ابزار بسیار شبيه
می کند  پس در  extrude را در امتداد مسررریر آن face یک و تعیین میکنید Follow me  را برای

داشته باشیدا برای استفاده از این ابزار  Follow me از چیز برای استفاده یعنی شما باید دو واقع
میگویند که این دو را  Face ما نیاز به یک مسرررریر انتخابی داریم و یک وجه که ااررررطالحا به آن

شروع کار با سازی با Follow me قبل از  شرح زیر  Follow me باید ایجاد کنیم پس مراحل مد  به 
 :میباشد

دایره  face یک بنابراینا مدل می کشریم ر این مثالا یک  و هرسرم کنید د face ابتدا یک  1
 .است ای

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
http://www.sketchup.com/
http://www.sketchup.com/
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می  face به در این مورد edge رسررم کنید تا به ینوان مسرریر به کار رود  ا بته edge یک  2
 .رسد
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 .مسیر رسم شده را انتخا  کنید   3
4   follow me را از مسیر tool→Follow me فعال و استفاده کنید. 
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آمدن نقطه ي  بعد از به وجود شود کلیک کرده extrude که می خواهید ای بر روی افکه  5
  .باال بكشيد تا افکه ي شما تبديل به حجم مورد ن رتان شود قرمز آن را
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 اسکچاپ

 در اسکچاپ walk ابزار
 Walk روی در مدل با ابزارپیاده 

 Position ابزارها برای گردش در مدل و نشان دادن مدل به هر فردی، بعد از استفاده کردن از یکی از برترین
Camera برای تعیین مکان خودمان در مدل، ابزار Walk کردن اسککککککتنهمچنین در مواردی که  برای حرکت

سکچاپ در walk اردید پرسوناژ برامون اهمیت داره میتونیم با ابز  در همان دید و زاویه قرار بگیریم و آن  ا
 .دید را نسبت به بنا و یا هر چیز دیگری در مدل بسنجیم

 :کلیک میکنیم walk کلیک کرده و روی ابزار camera در ابتدا از منوی باالی اسکچاپ روی گزینه

 
  

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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ن جهت هستیم که میتواند یک خیابان برای حرکت کردن به اطراف و در هر جهتی که مایل به دید در هما
باشررررررد و یا هر چیز دیگری در مدل مورد ن رمانا ماوس را در جهتی که میخواهید برویدا حرکت دهید و 

 .پس از آنا کلیک و دراگ کنید

 

 .رو بره براالا در مردل بره جلو حرکرت خواهیرد کرد برا نگره داشرررررتن چرآ کلیرک مراوس و حرکرت
 .حرکت خواهید کرد رو به پایینا در مدل به یقب س و حرکتو با نگه داشتن چآ کلیک ماو 

 .سریت حرکت دوربین به سریت حرکت ماوس شما در مدل بستگی دارد همچنین

 .در حین حرکت دوربین شما تغییر جهت خواهد داد هر حرکتی به چآ و راست بای  خواهد شد
متوقف شرردنا ماوس را رها  هرچه مکان نما را بیشررتر حرکت دهیدا سررریعتر حرکت میکند و برای

 .کنید

می توان برای باال و پایین رفتن از پله های یک خانه در مدل شررررما اسررررتفاده کرد  Walkk از ابزار
به  این  اسرررت  اگر بر روی سرررطح بلندتر حرکت کنیدا ۲۲بروید  باالترین پله هایی که میتوانید و

 .سطح زیرین سقوط خواهید کرد
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بیشرررتر شررربیه یک بازی ویدو ی ا  sketchupا walk به همراه ابزار modifier keys با اسرررتفاده از
 .يشود

! یعنی در از روی کیبورد میتوان به جای پیاده روی در مدل دوید ctrl با نگه داشررتن
کرد خواهرررد  حرکرررت  ین شررررررمرررا  ب تری دور قع برررا سررررررریرررت بسرررررریرررار بررراال  .وا

کنید در واقع به اورت مستقیم در حرکت  z و یا y و یا x میتوانید در جهت shift با نگه داشتن
 .این مکورها جا به جا خواهید شد

اثر برخورد با دیوارها ایر فعال مشود و شما میتوانید به جای برخورد با دیوارهاا  alt با نگه داشتن
  .از آ نها یبورکنید
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 اسکچاپ

 ایجاد سایه برای مدل در اسکچاپ
 

در این آموزش ایجاد سرررایه برای مدل در اسرررکچاپ را خواهید آموخت و تن یمات نور را به خوبی 
 بر مدل طراحی شده خود را خواهید یافت

این اسررت که آ نها درسررت مثل سررایات  اسررکچاپ ایجاد سررایه برای مدل در نکته برای مهمترین
بودا مجبور بودیم  sketchup می کنند  اگر هر برنامه ای به جز غییر مکان خورشیدا تغییرروزا با ت

اما خوشرررربختانه در اسررررکچاپ چنین چیزی  هم به برنامه داده وارد کنیم و زوایا مورد آزیموت در
خودكار سایه ها را با مشخ   به طور اسکچاپ نيد ویک روز و زمان را انتخا  ميك نیست  وقتی

تغییر حا ت نمای  مدل   فعال کردن سرررايه ها فقط بای  مکان خورشرررید نمای  میدهد  کردن
سرررررایه فعال شرررررود و به  در ادامه باید اثر ندارد  میشرررررود و بر هی  یک از موارد موجود در طراحی

 .اررورت پی  فرضا فعال نیسررت  پسااو ین کار دانسررتن نکوه ي فعال کردن سررایه ها میباشررد
window→ shadows .1 یمرررات سررررررررایررره بررراز شررررررود ن  ت کس  نیرررد ترررا برررا ک تخرررا   ن  .را ا
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 .را انرررترررخرررا  کرررنررریرررد display shadows در بررراالی دیرررا ررروگ بررراکرررسا گرررزیرررنررره ي  2

و سررایه ها در سررراسررر مدل  فعال شررده اسررکچاپ با کلیک کردن بر روی آنا خورشررید در
 .شما دیده خواهد شد

ی کنتر های زمان و تاریخ اسررررت که پنجره تن یمات سررررایه دارا تاریخ سررررایه تن یم کردن زمان ا
 .به کار می رود تغییر مکان خورشید در اسکچاپ برای

 

قرار گرفته  UTC +3:30 با باز شرررردن باکس سررررایه گزینه ای برای انتخا  وجود دارد که ایران در
 .است و میتوانید برای دقت سایه مدل خود روی این یدد قرار دهید

یباشد و با توجه به سایت تعیین شده برای مدل سایه ی گزینه ی بعدی سایت سایه ی شما م
 .شما متفاوت خواهد بود

گزینه ی بعدی تاریخ قرارگیری مدل شررما در طول سررال میباشررد که این بازه ی زمانی نوع سررایه را 
 .متغیر میسازد

 .گزینه های بعدی مربوط به روشنی و تاریکی سایه ی مورد ن رتون میباشد



 

 

 
77 

Tarahshid.com 

به این معنا میباشررد که سررایه ی تو یدی از خورشررید اسررتفاده  use sun for shading گزینه ی
 .خواهد کرد

  

On faces : در اورتی که این گزینه انتخا  نشودا سایه ها روی face   های مدل دیده نمی شود
پی  فرضا این گزینه فعال است و باید فعال بماندد مگر آن که شما بخواهید سایه ها  در حا ت

 .باشند روی زمین

On groundd :دیده نمی شررروند   این گزینه انتخا  نشرررودا سرررایه ها روی زمین  در ارررورتی که
 .هم برره ارررررورت پی  فرض فعررال اسرررررررتد مگر آن کرره بخواهیررد ایر فعررال شرررررود مورد این

From edge: که به حا ت برای  به هایی اسررتفاده میشررود این facee  مرتبط نیسررتند  چیزهایی
 .هایی مثل این ها مدل سازی میشود edge ا بًا باکه ا …مثال طنا  و

  فعا سازی دو مورد اول و ایر فغا سازی مورد سوا است طراح شید پیشنهاد

 :نکته اگر این سه مورد برای شما ایر فعال بود روی مورد کادر قرمز زیر کلیک کنید*

 

 
  

http://tarahshid.com/
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 اسکچاپ

 تفاوت چهار ابزار الیه گروه کامپوننت اوتالینر
 

مختلف اما مرتبط که بسررررریار به هم نزدیک هسرررررتند و تقریبا  در این آموزش تفاوت چهار ابزار
د تا به درک مناسررررربی از این چهار همیشررررره کاربران آنها را با هم اشرررررتباه میگیرند را خواهیم دا

  قسمت مختلف در اسکچاپ برسیم

  

 :شامل اسکچاپ چهار ابزار مهم در

Groups 

شرربيه به قرار دادن گروهه از اشرركال هندسرره در کنار هم و در  در نرا افزار اسررکچاپ گروه سررازي
در  چکیو مدل های کو كه با هم گروه بندي مه شررروند یک مدل اسرررت   به هاا خطوط و اشرررکال

انتخا ا حركت دادنا پنهان  براي تسررهیل مراحل مختلفی از جمله مدل ااررله هسررتند  از گرو هها
 .جدا شوندا استفاده ميشود از مدل كه بايد كردن و كاركردن با جز ی 

Components 

بيشرررررتري  گروهها دارندا اما دارای مزیت های ا شرررررباهت زیادی به در اسرررررکچاپ کامپوننت ها
چيز  چندين كپه از یک كه مدل طراحی دارای اسررتفاده مه کنیم component انه ازمیباشررند  زم

کامپوننت ها یکی از مهم ترین ابزارهای سریت بخشی به  باشد  …ا درخت و مثل پنجرها مبلمان
مدل طراحی شررما هسررتند این اسررم رو هی  موقع فراموش نکنید همچنین یک پسررت کامال مجزا 

 .در سایت طراح شید خواهیم داشت components برای آموزش

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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 Outliner 

 هاي مدل اسررررررت كه فهرسرررررته از همه ي گرو هها و کامپوننت اين ابزار يك باکس دیا وگی
sketchup شود شامل می ست که شما را در  شانگر این ا ها درون  component كداا گروهها و و ن

را نا مگذاري كنيد  ن مه دهد آ نهابه شما امكا و هاي ديگر قرار گرفته اند component گروهها و
و راه سرررررررراده اي براي پنهررران كردن بخشرررررهرررايه از مررردل را كررره نمیخواهيرررد نمرررای  داده 

ميتواند  Outlinerاسرررتفاده میكنيدا  زیادی و گروه های هاcomponent ميدهد اگر از ارا ه شرررود
 .بهترين قسمت طراحی شما شود
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 :شده را میتوانید مشاهده نماییددسته بندی  outliner در این یکس شما یک
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Layers 

قه كه یال ناسررررررب اسررررررت  هاي نرا افزاري براي افرادي م مه  يات را در برنا ته  دارند مکتو دسررررر
مختلف مدل شما را در اليه هاي مختلف  و قسمت های دقیقا همین میباشد layer كننداکار بندی
ناا گذاري م ميدهندا اليه هاقرار  ندرا  ها مراجعه مه  و زمانی که ی کن به آن یاز بود  ها ن به آ ن

 نمايند  
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 اسکچاپ

 مدل سازی به وسیله گوگل ارت در اسکچاپ
 

رت در مدل سرازی به وسریله گوگل ا در این آموزش مدل سرازی به وسریله گوگل ارت در اسرکچاپ
آموخت و اینکه چگونه از مکیط گوگل ارت یک پالن را انتخا  کرده و به  را خواهیم اسرررررکچاپ

 سه بعدی سازی آن پالن مشغول شویم

يد آن در مکیط طراحی مان و د کارها در امر   ا یکی ازGoogle Earth  مدل از سرررررراخت مهمترین 
سکچاپ  سازي پالن مذکوریادگیری ا شد  بعد از مدل  شرایط  میبا ستم جغرافیایی دقیق و  سی با 

ديد  در  Google Earth مه توان آن را در قرارگیری آن ميتوان مدل را در گوگل ثبت و همچنین
و ديدن آن اسرررکچاپ  در در مورد برنامه اارررلی براي پیاده سرررازی مدل مورد ن رمان اين قسرررمت

واهیم داد  و چند نكته را نيز براي سرررراخت سرررراختمان هايی كه براي آموزش خ  Google Earthدر
 :را ذکر خواهیم کرد میباشند  بهينه شده گوگل ارت

 :شامل مراحل زير ميشود Google Earth براي sketchup ساخت مدل در

 Google Earth نتخا  یک پالن در  ا1

 sketchup به وارد كردن پالن مورد ن ر  2

 guide ويوي وارد شده به ینوان یک کمکساخت مدل با   3

Export .4 گرفتن از مدل و ورود آن به  Google Earth 

از مراحرررل زير براي ورود یرررک sketchup و آوردن آن بررره يرررافتن پالن مورد ن ر در گوگرررل ارت

 :استفاده میكنيم Google Earthh از اسکچاپ  ساختمان به پالن

رفته و موقعیت مکانی مورد ن ر گوگل ارت  به داخل نرا افزاررفته و یا  گوگل ارت ابتدا به سایت
 Earthh خودتون رو روی نقشرررررره پبدا میکنید و پس از پیدا کردن موقعیت مکانی خودتون روی

شه هوایی با ماوس  اورت واقعی در بیاید پس از به نمای  در آمدن نق شه به  کلیک کرده تا نق

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
http://map.google.com/
http://map.google.com/
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با ک ته و  کانی مورد ن ر رف یت م نه یروی موقع کان گزی یک راسررررررت روی م را  what’s here? ل
 :و روی آن کلیک کنید انتخا 

 

همین جور که میبینید در باکس سرررفید موقعیت مکانی مورد ن رمان را مشررراهده میکنید که در 
, ۳۵٫۷۰۰۳۳۰ اینجا موقعیت مکانی مورد ن ر ما شرررررهرک اکباتان و در طول و یرض جغرافیایی

پی کردن این طول و یرض جغرافیایی به مکیط اسرررررکچاپ مراجعه میباشررررررد که با ک ۵۱٫۳۱۱۹۴۷
  میکنیم

 :کلیک میکنیم Add Location و روی Geo-location رفته و روی گزینه ی file به منوی
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پس از این مرحله پنجره ی موقعیت یابی اسکچاپ باز میشود و طول و یرض جغرافیایی که کپی 
موقعیت مکانی ما به نمای  در  search نیجه با کلیک رویمیکنیم و در  paste کردیم را اینجا

 :خواهد آمد
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کنید و  crop میتوانید موقعیت مکان مورد ن رتون رو Select Region با کلیک روی گزینه ی
 :کلیک کنید Grab پس از آن روی
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نرا کنید و بکشید در مکیط اسکچاپ و پس از چند ثانیه به مکیط  Drag شده رو Grab نقشه ی
 :افزار وارد میشود

 

سازی  شده و آماده مدل  شده بع ۳در نهایت میبینیم که پالن مذکور به مکیط نرا افزار وارد  دی 
  است
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 اسکچاپ

 کامپوننت در اسکچاپ
 

ودیم امروز میپردازیم به آموزش کامپوننت در اسرررکچاپ و نکوه ی همون جور که قو شرررو داده ب
 :استفاده از آنها را با هم یاد خواهیم گرفت

 چرا؟  بسیار مهم است اما کامپوننت در اسکچاپ از دیدگاه من استفاده كردن از

 Component .هم ادق میکند components هر قانونی که در مورد گروه ها وجود دارد ا در مورد
ا  select به بقيه ي مدل متصررررل نمیشرررروند  مه توان به آن ها مقادیرمعنا دار داد و آن ها را ها

moveا copy و edit كردا درست مثل گروه ها. 

component ها به ارررررورت اتوماتیكا به روز ميشررررروند  زمانه كه از یک  component  چندین
اند و تغيير دادن یک نسخه از آ نها  همه ي آن ها به هم متصل( instance )میکنید  نسخه کپی

 . سبب تغيير يافتن همه آن ها ميشود

Sketchup تبديل كنیم به ما این امكان را ميدهد كه مد هاي خودمان را به کامپوننت. 

در باکس کامپوننت گزینه های مختلفی موجود میباشررد که هر کداا را به تفضرریل با هم بررسرری 
 :میکنیم

  

Name 

در مدل موجود  component انتخابه شما وجود دارد  اگر اين یک component ا ناا در باکس ناا
قرار داده  هاي پي  فرض اسرررررکچاپ library از کردا و ه اگر در یکی edit باشرررررردا میتوان آنرا

 .باشدا قابل ويراي  نمیباشد شده

Description 

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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رد که معرف کامپوننت مذکور هاا توضررريکاته برای کامپوننت وجود دا component در تعدادی از
 .نوشت برای آن جديد توضيکاتی را component یک است  مه توان هنگاا ساخت

 
Display secondary selection pane 

باز  dialog box هاي شررررما در پا يينlibrary از دوا يك اررررفکه ی با كليك كردن روی این گزینه
نرا  هاي موجود رویcomponent هی کردنبرای سررررازماند میتوانید از این اررررفکه و خواهد شررررد

 .خود استفاده كنيد افزار

component make 

در  از هر شررررری ای که در مدل خود طراحی کرده اید component یک با كليك كردن اين گزينه
هاي component روش هاي ديگري براي ايجاد كردن ا بته مدل سازی ساخته خواهد شد پنجره ی

  خواهد شد بخ  های دیگر مطرحجديد وجود دارد كه در 

 
۳D warehouse :Get model from the warehouse 

ميتوانید در مدل خود  است كه component sketchup ادها هزار گنجينه آنالين از هزاران و یک
 نید استفاده ك
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د آموخت کامپوننت ها مبک  پیچیده ای میباشد که در چندین پست سیر تا پیاز آنها را خواهی
و این تازه قسررمت اول کامپوننت در اسررکچاپ بود  امیدوارا از این مطب اسررتفاده کافی رو برده 

 .باشید

مرحله اول دیدیم که امکانات کامپوننت ها چه میباشررررررد و در قسرررررمت دوا از بک  جذا  
با کامپوننت در اسکچاپ میرسیم به ساخت یک کامپوننت و نکوه ی ایجاد آنرا مرحله به مرحله 

  هم طی خواهیم کرد

ساده هایی که پيچيده  component استا اما ساختن ساختن کامپوننت در اسکچاپ یک روند ٖ
شکل سم ستند كمی  ست  بدون توجه به نوع ه سازيدا از روش  component تر ا كه میخواهيد ب

 .ساختن آن استفاده میکنیم زير جهت  های

را انتخا  كنيد که در  تبديل شرروند component كه مه خواهيد به قسررمت هایی  به ها و  1
  میکنیم select این آموزش یک میز را طراحی کرده ایم و به اورت کامل آنرا
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Edit→create component -2  را انتکا  کرده و component dialog box شد خواهد باز  
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نده ی مدل طراحی دهید که نشررانده توضرريکات description ناا و یک جدید component به-۳
  شده توسط شما میباشد

 

مطمئن شويد كه ناا به قدر كافه گويا می  تر میباشد از میان اين دوا ناا کامپوننت بسیار مهم
کاربران آن ناا مرتبط را جسررتجو میکنند از  اسررکچاپ باشررد زیرا در اررورت ذخیره سررازی در مخزن

 میکند بای  گمراهی شما نخواهد شد  زمانی که کامپوننت های شما افزای  پیداجهتی هم 

 ایجاد کنید جديد خود component را براي alignment گزينه هاي-۴

 را انتخا  كنيد Replace گزینه ي component check box در-۵

http://tarahshid.com/
http://tarahshid.com/
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ت مدل شماا جايه جديد به سمت راس component ا بته اگر قباًل انتخا  نشده است با اين كار 
سه ي انتخابه قرار داردا شما را از تعبيه كردن آن از می رود كه هند  component dialog box و 

 نجات می دهد

 ایجاد کنید جديد خود را component كنيد تا کلیک Create بر روي گزينه ي-۶

ستها  اورت د ستندا بايد خودتان به  شما دو وجهه اند ه هاي در و  openingاگر ديوارهاي مدل 
وجه كاربرد دارند ومورد اسررررتفاده قرار می  ها فقط براي یک component را كات كنيدد زيرا پنجره
  گیرد

 

همونجور که دیدید شرررررما میتوانید با ایکاد انواع کامپوننت ها برای خود در تمامی مدل سرررررازی 
به  طراح شید شه تیمهای آینده ی کاری خود استفاده کنید و این سریت طراحی شما رو که همی

به حرفه ای تر دیده شدن شما در مکل کار و یا   شما توایه کرده است را باال تر خواهد برد و این
 .در سریت بخشی به پروژه های دانشگاهیتون کمک باالیی خواهد کرد

http://tarahshid.com/
http://tarahshid.com/
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 اسکچاپ

 خروجی گرفتن در اسکچاپ
 

به فرمت  مدل طراحی شررده خودمان  امروز در این آموزش چگونگی خروجی گرفتن در اسررکچاپ از
های مختلف را خواهیم آموخت و می آموزیم که چگونه برای ارا ه های طراحی مان بسرررریار راحت 

 :برویم و قابلیت ادیت روی هر کداا را داشته باشیم افزار های دیگر از این نرا افزار به نرا

 :خروجی گرفتن در اسکچاپ

خروجی گرفتن برای نرا افزارهای دیگر به اررررورت فریی انجاا  اسررررکچاپ در ابتدا باید بگم که در
و ی وجود ندارد  گوگل میشود و قابلیت مستقیمی از خود نرا افزار به جز نرا افزار های اختصاای

 .میباشد  قابلیت ورودی از نرا افزار های مختلف را دارا

در ابتدا مدل طراحی شرررده را باز کرده و به مکیط اسرررکچاپ میاوریم و پس از آن به نوار ابزار منو 
 :کلیک میکنیم Export کلیک کرده و روی گزینه ی File بار اسکچاپ رفته و روی گزینه ی

  

 پ

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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وبرو هسرررررتیم که که هر کداا قابلیت متفاوتی برای خروجی گرفتن در در اینجا با چهار گزینه ر
 :را دارا میباشند اسکچاپ

نه ی اول  باکس خروجی سرررررره بعدی  ۳d modelگزی به  با کلیک کردن روی آن  باشررررررد که  می
 :خواهیم رفت که کاربردی خواهد بود گوگل ارت برای

 ۲از مدل طراحی شده خودمان مدل میباشد که در این قسمت میتوانیم  ۲d modelگزینه ی دوا 
 بعدی تهیه کنیم که اسررکچاپ فرمت های رایج رو سرراپورت کرده و به نمای  در میاورد از جمله

jpeg png  که همونجور که میبینید میتوانید فرمت مورد ن ر را انتخا  کرده و روی گزینه  …و
 :کلیک کنید Export ی
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باشد میباشد که با خرید الیسنس نرا افزار شما امکان این می Get pro 3d export گزینه ی سوا
  رو خواهید داشت که طرح خود را به نرا افزار های مختلفی ببرید

  

 
  

میباشد که در این مورد پس از انتخا  سکانس های انیمیشن  Animation و در آخر هم گزینه ی
و در پسرررت های بعدی خواهیم تون فعال میشررره که آموزش تهیه انیمیشرررن از مدل طراحیتون ر

طراح  داد که میتونه بسررریار تاثیر گذار در طرح پیشرررنهادی شرررما توسرررط اسرررکچاپ باشررره و تیم
  !..همیشه به شما توایه میکنه ازش استفاده بکنید  برای حرفه ای تر شدن شید
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 اسکچاپ

 آپلود مدل در اسکچاپ
 

امروز با آموزش آپلود مدل در اسرررکچاپ و اسرررتفاده ی اونها برای همه قرار دادیم تا همه بتونیم 
 :مدل هامونو با هم به اشتراک بذاریم

 :استفاده كنيد ۳D warehouse Googleاز مراحل زير براي آپلود كردن مدل خود به 

 .کنید را باز کنیدمد ی که میخواهید آپلود    1
آپلود  ۳D warehouse  كه مد ی را در خودتون را تن يم كنيد  وقتی دید دوربین مورد ن ر  2

كه تصرررررویری  تو ید میکند preview imagee به ارررررورت اتوماتیک اسرررررکچاپ می کنید
 .میباشد مد  سازي شما پنجره ای از از

3  File → ۳D warehouse→share model  
نشان خواهد داد  اگر بخواهيد  ۳D warehouseeرا براي  logon screen که را انتخا  كنيد

آدرس ايميل  بايد یک نياز خواهید داشت که Google account مدل ها را آپلود كنيدا به
 sing براي on-screen نداريد از معتبر داشته باشيد و یا در سایت گوگل بسازید  اگر ايميل

up استفاده ببرید. 

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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 .كنيد کلیک sign In شخصی خود را وارد كنيد و روی گزينه ی Google account اطالیات   4
upload to 3D warehouse .5  را تا جايه كه ميتوانيد پر كنيد زیرا اطالیات دقیق تری به

 .مخاطبان خود خواهید داد
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Title : یررررنرررروان بررررراي مرررردل طررررراحرررری شرررررررررده ترررروسرررررررررط خررررود را وارد كررررنرررريررررد یررررک. 
Description  كه از توضرررريکات كاملا به طور قطع برای کسررررانیمدل با ا warehouse  اسررررتفاده

 .مکبو  تر است نندميك

Addresss : جغرافيايه مدل شما از جمله طول و  تنها زمانه هاهر مه شود كه اطالیات اين کادر
طراحی خود را شروع كرده باشید که برای  Google Earth با یرض جغرافیایی مشخ  باشد يعنه

 را مطا عه بفرمایید مدل سرررازی به وسررریله گوگل ارت در اسرررکچاپ یق تر میتوانید مطلبفهم دق
 ۳D Buildingآن مناسررب اسررت و ميخواهيد در  اندازه ی اگر مدل شررما کامال درسررت میباشررد و

layer دبگيردا اين كادر را انتخا  كني قرار. 

Web site  :شرررررما دارای سررررررایت یا بالگی هسرررررتید میتوانید در این کادر آنرا وارد نمایید اگر. 
Tags : كنيد  هر چه در  را در این کادر وارد كلمه را كه میتواند مدل شما را توایف کند سری یک

براي میباشد  گوگل که قدرت گرفته از ۳D warehouseنيد با موتور جستجوی اين کادر وارد ميك
 .به كار ميرود كمك به روند جستجوی مخاطبان

http://tarahshid.com/googleearthinsketchup/
http://tarahshid.com/googleearthinsketchup/
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اضرررررافه شرررررود  اگر مراحل را   3D Warehouseتا مدل شرررررما به كليك کرده upload روی  6
همراه اطالیات  بايد اررفکه ای كه مدل شررما در آن وجود دارد درسررته طی کرده باشررید به

با رنگ  model has been uploaded successfully  جمله ی به نمای  در بیاید و ورودی
 .خواهد شد هاهر جستجوگر شما زرد در باالي پنجره ی

مدل های خودتون رو به اشرررررتراک بذارید و اینقدر این کار رو بکنید که روزی کشرررررور ما هم از 
بشه ترویج یلم هی  موقع چیزی از ما کم نمیکنه پس بهتره   بتونه بهره مند گوگل ۳dسرویس 

امونو در اختیار هم قرار بدیم ا همچنین شما میتونید مدل هاتون که به هم کمک کنیم و مدل ه
ارسال کنید و ما هم به اسم خودتون در اسکچاپ اونو ذخیره خواهیم کرد  طراح شید رو برای تیم

 .جاودانه خواهد موند گوگل و ناا شما تا همیشه روی

  

http://tarahshid.com/
http://tarahshid.com/
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 اسکچاپ

 سه بعدی کردن فایل اتوکد در اسکچاپ
 

 آموزش ورودی فایل های دیگر نرم افزارها و وارد کردن آنها در اسکچاپ

در این آموزش سه بعدی کردن فایل اتوکد در اسکچاپ را خواهیم آموخت و خواهیم آموخت که 
ونه فایل نقشه ی طراحی شده یا ااطالحا پالن طراحی مون رو به مکیط اسکچاپ وارد کنیم و چگ

 .به سه بعدی سازی آن بپردازیم

قرار داده شده است  Pro در ابتدای این مطلب باید خدمتتون یرض کنم این قابلیت در نسخه ی
اسکچاپ  pro زه که نسخه یبپردا dxf و dwg داده های import و هر نسخه ای نمیتواند اقداا به

میلیون تومان هسرررررت  برای همین باید فکر راه چاره ای باشررررریم و اونم  ۲٫۵هم قیمتی معادل 
اینه که یا با کرک سرررا م اسرررکچاپتون رو نصرررب کنید یا فایل نقشررره تون رو به کمک فرمت های 

 .رایگان اسکچاپ وارد مکیط نرا افزار کنید

ب یارنددر ابتدا آموزش برای کسررررررانی که  باال ب  :ا کرک مناسررررررب تونسرررررتند نرا افزارشرررررون رو 
کرک  خو  شما دسته ای هستید که خوش شانسید چون با طراح شید آشنا شدید و میتونید از

اورت استفاده از این کرک به منوی فایل رفته و روی  سا م و رایگان اسکچاپ ستفاده کنید  در 
 کلیک میکنیم importt گزینه
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با افکه ی زیر رو به رو خواهیم شد که در این قسمت میتوانیم انواع  import رویپس از کلیک 
 فایل های سرره بعدی دیگر نرا افزار ها را به مکیط اسررکچاپ وارد کنیم و ی در این آموزش فایل

DWG که فرمت رایج اتوکد میباشد مد ن ر ما میباشد: 
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آماده ی ورود  Autocad دادن گزینه فرمت روی در این قسمت با انتخا  فایل مورد ن رمون و قرار

وجود  options به اسکچاپ خواهیم شد و ی قبل از پایان این مرحله گزینه ای به ناا DWG فایل
 .خواهیم رفت option دارد که با کلیک روی آن به پنجره ی

مقیاس در اینجا با چندین گزینه روبرو هسرررررتیم که همه ی تیک ها را میزنیم به این یلت که 
مورد ن رتون رو  unitt با همان مقیاس در اسرررکچاپ وارد شرررود و میتوان اتوکد طراحی شرررده در

 .انتخا  کنید

 اسررکچاپ فایل مورد ن رتون در مقیاس مورد ن ر به مکیط سرره بعدی import پس از انتخا  و
 .وارد میشود
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 اسکچاپ

 سطح سازی سریع نقشه ی اتوکدی در اسکچاپ
 

در این آموزش سطح سازی سریع نقشه ی اتوکدی در اسکچاپ خواهیم آموخت تا به یک سطح 
 .برسیم و تا بتوانیم دیوار ها را سریع در پالن مورد ن ر رسم کنیم Push/pull قابل

 :اسکچاپ وارد میکنیم  حیمون رو به مکیطفایل اتوکد طرادر ابتدا 
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پس از ورود فایل اتوکد طبق استاندارهایی که در آموزش های قبلی طراح شید به شما داده شده 
اسررت همانطور که مشرراهده مینمایید سررطح دیوار ها قابل سرره بعدی سررازی نیسررتند و برای سرره 

سطح طرح ما وجود دارد پس یک  ازیک روش بسیار سریع برای شناسایی نرا افزار  بعدی سازی 
 :مستطیل بزرگتر از طرح طبق آموزش های مطلب آموزش اسکچاپ قسمت سوا میکشیم

 

پس از این مرحله باید به جدا سازی سطح ایجاد شده ی ما از طرح اتوکدیمون خواهیم پرداخت  
 گزینه ی برای این کار از منوی باالی اسرررررکچاپ کلیک راسررررررت کرده و از منوی باز شررررررده روی

Sandbox آشنا خواهید شد اسکچاپ کلیک میکنیم و نتیجتا با باکس جدیدی از دنیای. 
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 :سر کار خواهیم داشت که آیکون آن به این شکل میباشد Drape در این باکس ما با ابزار

 

نید از را به مکیط اسکچاپ وارد کنیم که شما میتوا outliner ل از شروع کار با این ابزار بایداما قب
انتخا  کنید که چه ابزارهایی در باکس سمت  Manage trayss و با کلیک بر روی window منوی

 :راست اسکچاپتون نمای  داده بشه

 

را انتخا   outliner خواهیم رفت و تیک manage trays پس از انتخا  گزینه مورد ن ر به تب
 :را میزنیم close و
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 :باید خط های دیوار ها را از سطح جدا کنیم Drape نتخا  ابزارسپس به طرح باز میگردیم و با ا

شیده  ستطیل ک اله م شده در اتوکد را انتخا  میکنیم و پس از آن بالفا ابتدا طرح خطی طراحی 
 شده را انتخا  میکنیم

 حذف میکنیم  outliner در ادامه طرح خطی طراحی شده در اتوکد را اط پنجره ی

سرررتطیل( را حذف میکنیم و در نهایت طرح ما به شرررکل زیر خواهد سرررپس خطوط اطراف پالن )م
 :بود

 

 ابزار در نهایت میتوانیم به سطح سازی سریع نقشه ی اتوکدی در اسکچاپ بپردازیم و به کمک
Push/Pull  بعدی کنیم و در طرح های پیچیده هم تا حدودی این روش امکان   را سررررره دیوار ها

 .موجود است که به زودی آموزش خواهیم دادپذیر است اما راه آسانتری هم 

 

  امیدوارا از این آموزش استفاده برده باشید
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 اسکچاپ

 !کابینت خود را با اسکچاپ طراحی کنید
 

یم قبل از اینکه کابینت های خونمون رو سفارش فکرشو بکنید چقد خو  میشد اگه ما میتونست
خودمون رو انجراا میردادیم و بعرد همون رو  بردیم اونجور کره دوس داشرررررتیم طراحی کرابینرت

سررفارش میدادیم و دیگه الزا نبود به اجبار طرح پیشررنهادی کابینت فروشرری ها رو بپذیریم و از 
میشد  این رو یادتون باشه که  طرفی در زمان دوستان خو  کابینت فروشمون هم ارفه جویی

ما طراح شیدی ها مککوا به خالقیت شدیم و این راهیه که ما انتخا  کردیم پس آماده اید که 
 در کابینت خودمونو خلق کنیم؟

در ابتدا برای اینکه مرحله به مرحله طراحی کابینت رو طی کنیم میریم سررررراغ مرحله ی اول یعنی 
را مسرررتطیلی و یا هر شرررکلی طبق ا گوی مد ن رتون در اسرررکچاپ طراحی درها برای این کار یک ف

به شرکل خودتون ضرخامت بدید تا فرا  push/pull کشریده و به وسریله ی ابزار مکبو  من یعنی
 :کلی در شما ایجاد شود
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حاال زمان این رسررررریده که فرا د خواهمون رو روی این مسرررررتطیل ایجاد کنیم که چیزی که مد 
ن آموزش فرا کلی درهای کابینت موجود در بازار هسررررت   پس با کمک ن رمون هسررررت توی ای

یک اندازه گیری دقیق میکنیم و فرا د خواهمون رو در وسط در ایمال میکنیم  tape masure ابزار
به کمک ابزار جا  با کمک ابزار Arcs که در این جاد کرده و  باقی خط های  Line یک نیم دایره ای

 :موجود را رسم میکنیم

 

به کمک ابزار مکبو  یعنی بدیم که  به فرا د خواهمون بعد  یده که  به این رسررررر بت   حاال نو
Push/pull میتونیم فرا د خواهمون رو به حد مناسررررربی به داخل ببریم  همچنین به کمک ابزار 

offset  بار تکرار کنیم تا به خلق در مورد ن رمون ندازه ی دقیق این فرا رو چندین  با ا میتونیم 
 :نزدیک تر شیم
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شکلمون ایمال کنیم و مرحله ی اول طراحی  سمت میتونیم متریال مورد ن رمون رو روی  در این ق
 کابینت رو به پایان برسونیم  

 :کل نهایی رو داشته باشیددر انتها با ورود متریال مورد ن رتون میتونید ش
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 اسکچاپ

 سه بعدی کردن نمای ساختمان در اسکچاپ
 

آموخت که یک نمای   را خواهیم اسررررکچاپ سرررره بعدی کردن نمای سرررراختمان در در این آموزش
 .رو به نمای سه بعدی تبدیل نماییم ساده که یکس هست

برای شررروع یکسرری از نمای سرراختمان یا هر بنایی که مد ن ر داریم را تا جایی که ممکن اسررت از 
 .روبرو تهیه مینماییم که با سختی های احتما ی روبرو نشویم

ار برای این آموزش یک تصرررویر اسرررتفاده کرده ایم که در انتهای این آموزش برای تمرین شرررما قر 
شررده باشررد که بسرریار بهتر اسررت زیرا  Transprent خواهیم داد ضررمن اینکه این تصررویر میتواند

کردن تصررررویر تا چند روز دیگه که گروه  Transprant نقاط اضررررافی آن تخلیه شررررده اسررررت برای
 !فتوشاپ طراح شید کار خود را آااز کند منت ر بمانید

 مورد ن ر خودمون تو ید میکنیما  در ابتدا یک مکعب مستطیل ساده با ابعاد بنای
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در مرحله ی بعدی نوبت اضافه کردن نمای ساختمان به جلوی مکعب مستطیل مان است  پس از 
میرویم  یکس مورد  import کلیک کرده و به منوی import منوی باالی اسررررکچاپ روی گزینه ی

 قرار میرردهیم و روی Texture ن ر خودمون رو انتخررا  میکنیم و گزینرره ی مورد ن ر رو روی
import کلیک میکنیم: 

پس از ورود یکس ما به مکیط اسکچاپ گوشه ی پایین مکعب مستطیل مان را انتخا  کرده و 
نما را تا انتهای مکعب مسررررتطیل میبریم پس از آنکه به انتها رسررررید کلیک کرده و میبینیم که 

 !تصویره تصویر در جای خود قرار گرفته است حاال وقت کشتی گرفتن با
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خو  رسررررریدیم به حسرررررراس ترین مرحله  در این مرحله باید نمای سرررررراختمان رو روی شرررررکل 
کلیک  Texture کنیم برای این امر روی نما کلیک راسررررت کرده و روی گزینه ی fix ترسرررریمیمون

 :کلیک میکنیم Position کرده و روی گزینه ی
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توانید یکی از آنها بیشتر با شکل شما سازگار تصویر روبرو خواهید شد که می ۹در این قسمت با 
اسررت را انتخا  کنید اما پیشررنهاد طراح شررید به شررما اینه که نمای خودتون رو خودتون بسررازید 
میپرسرررید چجوری؟ بله شرررما میتونید با چهار جهتی که چهار طرف شرررکل شرررما قرار گرفته نمای 

 :کنید Fix خودتون رو

 

 :حا ت در شکل شما میشینه به این اورت در نهایت نمای شما به بهترین
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به دیوارها و ایجاد فضررای سرربز و خیابون مکیط  متریال دهی و ایجاد سررقف در نهایت میتونید با
واقعی تر کنید و چند رندر این مد سرررازی سررراده و کاربردی رو میتونید در   مد تون رو جذا  تر و

 تصاویر زیر مشاهده کنید 
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 اسکچاپ

 طراحی ویالی مهندسی ساز با اسکچاپ
 گام تا طراحی ویالیی مدرن شما در اسکچاپ ۲۸

شما  شید  توی این آموزش میخواا  سکچاپ  ذت برده با امیدوارا تا اینجای کار از آموزش های ا
آشررنا کنم که میتونه شررروع سرراخت یه ایده ی بزرگ تو ذهنتون باشرره  فکرشررو  رو با طراحی ویال

بکنید وقتی شررررما این پسررررت رو بخونید و بعد از اون بتونید خیلی ااررررو ی طراحی ویال ی مورد 
یالقتون رو تو ذهنتون بسرررازید و بعد از اون خیلی راحت اون رو مدل کنید و راحت تر اینکه برید 

و یه زمین بخرید و راحت طرحی که دارید رو به کمک یه مهندس ) که  تو نواحی شررررما ی کشررررور
اکثرا خودتون هسرررتید ( اجرایی  کنید  این رو بدونید که این کار اارررال سرررخت نیسرررت و کامال 
شرردنیه  ااررال از هیچی نترسررید و باور داشررته باشررید که انسرران با پرسرریدن ندونسررته هاش و 

ه به خواسته هاش برسه  پس خودتون رو آماده ی طراحی یادگیری یلمی یلم طراحی راحت میتون
ویالی مورد یالقه تون کنید  راسرررررتی یه چیز جا ب دیگه که یادا رفت بهتون بگم اینه که ما 
ویالی شررررمال خودمون رو باهم به اررررورت فامیلی درسررررت کردیم  یعنی من طراح اون ویال بودا 

تو ذهن من بود رو خیلی ااو ی اجرا کنیم و سا یانه پی  و تونستیم همه با هم اون چیزی که 
االن که توی ویال میشررررینم خیلی حس متفاوت و خوبی دارا  نمیخواید این حسررررو تجربه کنید؟ 

 !برای شروع دقیقا باید از همین پست شروع کنید

 گام اول

سکچاپتون رو باز کنید! در این مرحله با توجه شروع مکیط ا ال مطلب  برای  سراغ ا  خو  میریم 
 ۱۰به اندازه ی د خواهتون یک مربع و یا یه مسررتطیل میکشررید که توی طراحی این ویال ما اندازه 

مد ن ر قرار دادیم که با فل  مشرررخ  شرررده و در اون  Rectangle متر رو با کمک ابزار ۱۰متر در 
د میکنیم  همچنین توی این طرح یه خط وسرررررط این مربع ایجا enter کادر این اندازه رو تایآ و

 میکنیم که اون رو به دو قسررمت مسرراوی تقسرریم میکنه پس باید وسررط این مربع به کمک ابزار
pen یه خط بکشید: 
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 گام دوم

متر باال میاریم و به  ۳مسرررتطیل چآ رو تا ارتفاع  Push/Pull خو  توی این مرحله به کمک ابزار
متری میدیم  ۴٫۵فایی اون حجم سه بعدی میدیم و مستطیل دوا که سمت راستیه باشه رو ارت

 :و در نهایت با انجاا این دو کار میتونیم شکل ترسیمی زیر رو داشته باشیم
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 گام سوم

متر از قسررمتی که با فل  مشررخ  شررده انتخا  کرده و پس از  ۰٫۸به اندازه  pen به کمک ابزار
از ایجاد  رو میزنیم که اگه دقت کنید روی بده یک نقطه ایجاد میشررررره که پس enter ۰٫۸تایآ 

شرردن اون نقطه به اررورت کج میتونیم یه شرریرونی با زاویه مناسررب داشررته باشرریم که یکی از 
 :ا زامات طراحی ویال هست 

 
 گام چهارم

تا انتهای دیوار رو میریم و بعد از کلیک رو انتهایی  Push/Pull پس از ایجاد خط به وسیله ی ابزار
 .ورد ن ر ما ایجاد میشهترین قسمت دیوار آن از بین میره و شیب م

اگه زاویه دیدتون رو بچرخونید میبینید که زیر ویال کامال خا یه برای اینکه این مشرررررکل رو حل 
یک  pen کنیم از قسمتی که تو تصویر مشخ  کردیم تا قسمتی که مشخ  شده به کمک ابزار

 :خط ایجاد کنید
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 گام پنجم

به اندازه  offset یه offset در این قسمت از طراحی باید بعد از ایجاد شدن کف مون به کمک ابزار
 :متر بدیم که طبق شکل زیر میشه ۰٫۲ی 

 

 گام ششم

سمت به کمک ابزار سراغ ادامه کارمون  در این ق شدید؟ پس بریم  سته که ن  Push/Pull خو  خ
 :کف باال میریم تا شکل زیر پشت بوا مستطیل سمت چآ قرار بگیرهمتر از  ۳تا ارتفاع 
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 گام هفتم

متر به پایین میکشررریم  میپرسرررید چرا؟ یجله  ۰٫۲۵در این قسرررمت از کفی که به باال کشررریدیم 
 :نکنید د یل  رو به زودی متوجه میشید پس طبق شکل زیر برای دو مستطیل انجام  میدیم
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 گام هشتم

ا  کف بنا رو سررراختیم بریم باالی ویال ببینیم چه خبر شرررد ! آماده اید؟ پس خو  حاال که حسررر
شکل نرسیدید یه جای  شکل زیر رو نگاه کنید اگه قدا به قدا با آموزش پی  اومدید و به این 

 :کار رو اشتباه رفتید پس برگردید و ببینید اونجا کجاست

 

 گام نهم

 تا باالی مستطیل سمت راست به وسیله ابزارخو  در این مرحله دیوار مستطیل سمت چآ رو 
push/pull باال میکشیم  دقت کنید دیوارشو بکشید نه کف اش رو: 
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 گام دهم

متر باال بکشررریم پس طبق روال گذشرررته  ۱٫۵پس از این مرحله باز هم الزمه که دیوار رو تا ارتفاع 
خط  pen شده به کمک ابزاراین تغییر رو هم ایمال میکنیم و پس از اون از ناحیه های مشخ  

شکل  شه که مرحله به مرحله روی  سقف برای اتاق مورد ن رمون ایجاد ب شیم که  اافی میک های 
 :یدد گذاری شده
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 گام یازدهم

 :شکل نهایی به اورت زیر باید شده باشه pen که در نهایت با زسم اون دو خط با ابزار

 

 گام دوازدهم

باال میکنیم چون اگه دقت کنید هلع چهارا دیوار ما تکمیل در این مرحله اقداا به حذف سرررررطح 
جلو امده و تا باال  ۰٫۲۰نشرررررده و برای تکمیل اون از دیوار مشرررررخ  شرررررده تو یکس به اندازه ی 

 :میایم که دیوارمون تکمیل شه
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 گام سیزدهم

لی خو  تقریبا نصرررف کارای طراحی ویال مونو کردیم حاال نوبت میرسررره با شرررکل گرفتن فرا ااررر
ای   پس برای این کار از پایین از نقطه ی مشخ  شده به ارتفاع سه متر باال میایم و یک خط 

تا  pen با عد از اون از اون خط  جاد میکنیم  ب جاد  ۰٫۱ای باره ای یک خط دو یایم و  پایین م متر 
 :متر به جلو میایم ۱به اندازه ی  push/pull میکنیم و در نهایت به وسیله ی

 

 همگام چهارد

در ادامه میریم سررراغ دیوار پشررتی  برای این کار در وسررط این دیوار یه خط ایجاد میکنیم و ادامه 
 :خط قبلی رو طبق شکل میکشیم
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 گام پانزدهم

در این مرحله میرسرررریم به ایجاد سررررطح قسررررمت های مختلف ویال که برای شررررروع ورودی اونرو  
یبینیم رو به دو قسررمت مسرراوی تقسرریم تعبیه میکنیم به شررکلی که سررطکی که در شررکل زیر م

میکنیم و در نهایت شرررررکل زیر رو خواهیم  push/pull متر ۰٫۸میکنیم و بعد از اون به اندازه ی 
 :داشت

 

 گام هفدهم

 :خو  حاال وقتشه که اندازه های زیر رو طبق روال قبل به نرا افزار وارد کنیم
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 گام هجدهم

ایین میریم و یک خط میکشرریم که حد فااررل در تا نیم پله متر به پ ۰٫۱در این قسررمت به ارتفاع 
متر شررکل مسررتطیلی زیر اون خط  ۱٫۵اسررت که در شررکل نشرران داده شررده  همچنین به اندازه ی 

 :میکنیم که در نهایت طبق شکل زیر خواهیم داشت push/pull کشیده شده رو

 

 
 

http://tarahshid.com/modelupload/
http://tarahshid.com/modelupload/
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 گام نوزدهم

حاال دیگه وقت  شررررده بریم سررررراغ پنجره ها   پس تا همین جا هسررررتیم پنجره مون رو رسررررم 
متر یک خط ایجاد میکنیم  ۲٫۵باالی درمون به اندازه ی  midpoint میکنیم  که برای این کار از
این اندازه ها  متر در ن ر میگیریم  ا بته این نکته رو باید بگم که ۱همچنین یرض پنجره ها رو 

برای پنجره اسررتاندارد هسررت  و ی شررما میتونید طبق پنجره ای که تهیه کردید این قسررمت رو 
پس طبق توضیکات   های آماده ی اسکچاپ استفاده کنیدوارد کنید  همچنین میتونید از مدل 

 :داده شده شکل زیر رو خواهیم داشت

 

 گام بیستم

ون سرررررمت ویال ببینیم چه ایده ای تو سرررررر داریم  من خو  بهتره که بریم سرررررراغ پنجره های ا
همیشرره دوسررت داشررتم تناسررب اندازه ای پنجره ها رو بهم بزنم برای همین توی طراحی ویال ی 
پیشررنهادی من این موضرروع رو شرراهد هسررتید  اما شررما میتونید طبق چیزی که خودتون دوسرت 

ه های پیشرررنهادی من اسرررتفاده کنید به دارید و مایلید اسرررتفاده کنید اما اگه خواسرررتید از انداز 
 :شرح زیر هست 
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 گام بیست و یکم

خو  حاال میرسررریم به کف ویالمون  توی این قسرررمت میتونیم با رسرررم یه خط کف مون رو هم 
 :سطح ورودی بکنیم و اون رو به انتهای طراحی ویال برسونیم
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 گام بیست و دوم

و  دیگه وقتشه که یه رنگی بزنیم به این دیوارا چشمامون خسته شد از این رنگ بی روح نه؟ خ
رو وارد میکنیم و پس از اون  Ctrl+a کل بنا رو میگیریم و یا از روی کیبورد select ! پس با ابزار

 colorr شدن به منوی متریال میریم و از منوی select شده و بعد از select میبینیم که کل بنا
 .مگ سفید دیوارها رو انتخا  میکنیرن

 

 گام بیست و سوم

سقف ایجاد میکنیم پس  سمت چآ ویال   برای این کار اول یک  شیرونی  خو  حاال رسیدیم به 
متر و در نهایت با رسوندن اون به نقطه سوا  ۱از اون طبق شکل زیر یک خط میکشیم به ارتفاع 

ویال تقریبا  کردن اون تا انتهای push/pull هلع بعدی سراخته شرده و مثل  تشرکیل میشره که با
 :استخوان بندی طراحی ویال مون به پایان رسیده فقط میمونه یکسری ریزه کاری ها
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 گام بیست و چهارم

در این مرحله میخوایم تو امتداد در اارررلیمون یک سرررتون ایجاد کنیم که به اندازه ی نیم متر از 
ل شکل زیر ا گو رو میکشیم میکنیم و از سر پله هم به اندازه نیم متر مث push/pull دیوار االی

میکنیم  ن رتون هسررت که اون وسررط خا ی باشرره؟ خیلی جذا  میشرره اگه بتونیم  push/pull و
 :نور کار کنیم! حتما این کارو میکنیم
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 گام بیست و پنجم

خو  اینجا که رسیدیم حاال باید یه کف سازی جا ب رو انجاا بدیم راستی چرا حواستون نبود که 
اقداا به  ۱٫۷اره؟ دیواتون کنم؟ پس سریع میریم طبق آموزش های قبلی با اندازه ی اونور پله ند

 :پله گذاری میکنیم اینجوری

 

 گام بیست و ششم

حاال نوبت این شررده که یه شرریرونی واقعی داشررته باشرریم که ا بته این هم به نسرربت سررفارش 
طرف اقداا به کشررریدن یک متر از سرررقف اارررلی از هر چهار  ۱شرررما اندازه میدن  پس با فاارررله 

 :کنیم push/pull مستطیل روی سقف میکنیم  و بعد از اون به راحتی میتونیم اون رو
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 گام بیست و هفتم 

متر  ۱بعد از اینکه دو تا سررقف شرریرونی مون رو انداختیم و همون جور که گفته شررد از هر طرف 
الزا نیس بکشررریم از اینجا به بعد فاارررله دادیم میریم سرررراغ باقی کارا خبر خوش اینه که دیگه 

فقط به زیباسرررررازی ویالمون میپردازیم پس شرررررکل نهاییمون تا به اینجای کار این مد ی باید در 
 :اومده باشه
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 گام بیست و هشتم

متریال مورد یالقمون رو بندازیم؟ پس اگه موافقید اول شرررریرونی ها رو رنگ کنیم   آماده اید که
انواع شررررریرونی های آماده نرا افزار رو  Rofingg ونید با انتخا میت materials که در قسرررررمت

 :مشاهده کنید

 

 گام بیست و نهم

حاال میرسرریم به شرریشرره های یزیز ! برای اینکه شرریشرره رو ایجاد کنیم باید درسررت وسررط پنجره 
بریم و در  material ایجاد کنیم و پس از اون به منوی Rectangle مون یک مسرررررتطیل با ابزار

قرار بدیم و یا خودمون اقداا به متریال دهی  Glass and Mirror جا گزینه ی مورد ن ر رو رویاون
کنیم که این کار بای  جلوه ی بیشررررتر رندر مون خواهد شررررد  پس طبق شررررکل زیر برای همه ی 

 :پنجره ها شیشه ایچاد میکنیم
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 گام سی ام

ی نشررسررتن شررده! شررما چی آمادگیشررو خو  در نهایت رندر ازش تهیه میکنیم و ویالی ما آماده 
 !دارید؟
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ارا ه دهنده ی این نرا افزار کاربردیه  گوگل که کمپانی اسررررررکچاپ در نهایت دیدیم که به کمک نرا افزار
ستیم توی کمتر از  شیم و یاد گرفتیم که  سایت طراحی ۱۱چجوری تون شته با شیک و مدرن رو دا ویال یی 

جایی برسررررررونیم که به ایده های  ت به خرج بدیم و اون رو بهمرحله به مرحله توی سرررررراخت اون خالقی
ذهنیمون بسیار نزدیک باشه و اینو دیدید و  مس کردید که مد سازی و طراحی ویال کار زیاد سختی نیس 
حاال من بهتون این قو و میدا که ساخت این ویال هم به همین آسونی باشه که مشاهده کردید و با هم 

 ا دادیم  مد سازی ای  رو انجا

ست رو در پکیج آموزشی " صویری این پ شتید میتونید آموزش ت ست دا ستی! اگه دو سکچاپ را آموزش ا
 " مشاهده کنید و خیلی راحت تر این مراحل رو طی کنید!گاا 20در 

  

i.tarahshid.com/sketchup-learning-20-step/
i.tarahshid.com/sketchup-learning-20-step/
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 اسکچاپ

 رسم كردن كف و ديوار در اسکچاپ
 

در این آموزش خواهید آموخت که چگونه دیوارهای مدل مورد ن رتون رو روی کف مورد ن رتون 
سرررت کنید گرچه راه های سرررریعتری هم برای این موضررروع موجود هسرررت  و به زودی آموزش 

 :در کل در ابتدا باید بیس رسم رو بدونیدخواهیم داد و ی 

و در فرآیند مدل سازي آن ها با  كف هاو ديوارها در مکیط اسکچاپ ا سطوح مسطح هستند اکثر
رسررررم خواهیم  sketchup  به هاي مسررررتقيم روبرو خواهیم بود  در واقع نخسررررتين چيزي كه در

اینکه چگونه  ار خواهیم داشتساختمان است  در اسکچاپ دو نوع دیو كف و ديوارهاي یک کردا
 .كه مه سازيد بستگه دارد كاماًل به نوع مد ه استراتژی طراحیتون رو بچینید

بدنه و پوسته ي خا ه است که در ادامه  فقط یک خارجه ساختمانا به طور معمول بیرونیا دیوار
نوع  اين و مطررا ررب سرررررررایررت میتوانیررد طریقرره ی متریررال دادن برره دیوار هرراتون رو بیرراموزیررد 

 .فررررررض سرررررررررراده برررررراي افرررررراد ترررررازه كرررررار اسررررررررررت پررررريررررر  یرررررک اسررررررررررترررررراترررررژی
داخله سرررراختمانا پيچيده تر از مدل خارجه آن اسررررت و در آن باید ضررررخامت  داخلها دیوارهای 

 .سقف در آن  کاظ گردد و ارتفاع و كف و ديوارها

نقشرره ي  در ابتدا شررامل رسررم كردن روش ما روش های مختلفی برای رسررم دیوارها وجود دارد اما
دارد و بعد از کشیدن نقشه  ديوارهاي داخله و خارجه را در خود نقشه است كه تمامی طبقه یک

درهاا پنجره ها يا  تا پايان طراحی ما ارتفاع درسرررررت آن اسرررررت  در روش وارد کردن مرحله ی بعد
قه تر و منط روش بهتر و بعدا آن ها را در جاي خود مه گذاریم  اين پلكان مورد توجه نیسرررررتند

این روش بسرررریار موثر  مثل اتوكد مه آوريدا اسررررت  اگر نقشرررره ی كف را از نرا افزار های جانبی
سرره بعدي  آن اطالیات دو بعدي را بگيريد و بدون توجه به واقع خواهد شرردد زيرا شررما میتوانید

 .اش كنيد

مه را انجاا مه اگر شما معمار و یا هر مهندس مرتبطی هستيد كه می خواهید كار رسم دو بعدی
نياز داشررررتیدا آن را به  ۳Dزمان كه به  ديگري آن را مد سررررازي كنيد و آن دهيدا بايد با نرا افزار

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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كاماًل برای  sketchupخانه يا مکل كار هسرررتيدا  حال رسرررم یک منتقل كنيد  اما اگر در اسرررکچاپ
 .انجاا کار شما مناسب است

 :ر را طی کنیمو ی برای رسم دو بعدی در اسکچاپ باید مراحل زی

 sketchup فايل جديد یک ايجاد    1
 Top→ standard→camera   انتخا    2

 .با اين كارا جهت ديد شما تغيير ميکند كه به اورت مستقيم به زمين نگاه كنيد

 camera→parallel projection   انتخا    3

  داشتبه ابزارهاي زيادي نياز نخواهید  sketchup طرح دوبعدي در براي رسم كردن یک

 

Line tool   ازا line tool مداد به ن ر مه رسد) براي رسم كردن  به ها ( یا كه شبيه یک edge  كه
اندا اسرتفاده ميشرود براي رسرم كردن  بهاروي  sketchup اارله سراختن مدل هاي از دو ابزار یکی

  كنيد آن کلیک

Rectangle  : که با کلیک R  رسم مستطیل ها میباشددر کیبورد هم انتخا  میشود و برای 

Circle tool  :رسرررم كردن دايره در sketchup  كاماًل سررراده اسرررت  یک بار روی گزینه ی آن کلیک
تا نقطه اي روي دايره كه شرررررعاع را تعريف  و بعد با یک کلیک مشرررررخ  شرررررود کنیدتا مركز

دقیق زده یدد تايآ کنید تا شرررعاع  وارد کردن شرررعاع دقيق دايرها یک معلوا شرررود  براي ميكند
 .كنيد Enter شود و

 :پس اقداا به رسم یک پالن دو بعدی میکنیم
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مینماییم و با حرکت دادن موس میتوانیم قطر  offset پس از رسم پالن اقداا به استفاده از ابزار
 :کنید enter دیوار ها را انتخا  کنیم و یا یدد مورد ن رتون رو وارد کرده و

 

 

http://tarahshid.com/sketchup-vray-light-settings/
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 : به همین شکل دیوارهای داخلی را رسم میکنیم 

 

از منوی باالی اسررررکچاپ دیوار ها را باال میکشرررریم و اگر ارتفاع  push/pull سررررپس ار طریق ابزار
 :میکنیم enter خاای مد ن زمان هست یدد را وارد کرده و
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 اسکچاپ

 پالگین ضروری اسکچاپ برای معماران ۱۰
 

 پالگین اسکچاپ برای معماران چه اهمیتی دارد؟

میپردازیم که خود بنده شخصا  پالگین ضروری اسکچاپ ۱۰ دوستان یزیز در این پست به معرفی
ل این بودا که یه جایی باشررره که پالگین های کاربردی رو برای اسرررکچاپ کارها همیشررره به دنبا

معرفی کنه اما متاسفانه جایی رو پیدا نکردا در نتیجه تصمیم گرفتم چندی از بهترین هاشو هر 
چند وقت یکبار برای شررما معرفی کنم که بتونید بهترین اسررتفاده رو از نرا افزار مکبوبتون یعتی 

  پالگین اسکچاپ یکی از مهمترین قسمت های طراحی میباشد زیرا سریت طراحی اسکچاپ ببرید
 .رو دو چندان میکند

 Soap Skin and Bubble ن 10

در این پالگین اسکچاپ شما با یک دنیا تغییر فرا و هاهر روبرو هستید که میتوانید به وسیله 
کنید که این سرررربک  ی این پالگین یک سررررطح ارررراف و سرررراده رو به یک سررررطح پیچیده تبدیل

بسته سطح  Curve پیچیدگی در مد سازی تونل ها بسیار کاربردی هست   پس میتونیم با یک
  مورد ن رمون رو ایجاد کنیم و بعد از اون فرا پیچیده ی خودمون رو ایمال کنیم

 Component Stringer ن 9

ر بدیم و در جهتی که این پالگین اسکچاپ به ما کمک میکنه که اگه یک شی رو میخوایم انتشا
مد ن رمونه بتونیم این کار رو بکنیم برای مثال شما فرض کنید که یک مهره از یک زنجیر رو مدل 
کردید و میخواید باقی مهره ها رو در طول یک مسررریر معین انتشرررار بدید پس با این پالگین این 

  کار براتون خیلی راحت تر میشه

 Round Corner ن 8

این پالگینی هسرررت که میخوایم  اسرررکچاپ گوگل مکبوبترین پالگین هایمیشررره گفت یکی از 
کمک این پالگین میتونید حجم های سرراده ی خودتون رو به حجم   براتون معرفی کنیم  شررما به

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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های دارای انکنا تبدیل کنید برای مثال پشررررتی های مبل رو تصررررور کنید که به کمک این پالگین 
  خواه خودتون بکنیدمیتونید آنها را دارای انکنای د

 Shape Bender  ن7

ین پالگین اسررت  به کمک این پالگین میتونید مدل ا اسررکچاپ یکی از کارامد ترین پالگین های
ساده داریم که  Curve خودتون رو مثال در امتداد یک شید  برای مثال یک پنجره ی  شته با هم دا
هم داشرررته باشررریم  پس به کمک  curve درجه به وسررریله یک ۳۰۰حاال میخوایم اون رو با زاویه 

  این پالگین این مهم برای ما فراهم شده

 Curviloft  ن6

ای که رسررم میکنید یک سررطح ایجاد  Curve به کمک این پالگین اسررکچاپ هم میتونید بین دو
کنید که به وسررررریله اون میتونید مدل سرررررره بعدی پیچیده ی خودتون رو به راحتی یک کلیک 

 :د  این پالگین در مد سازی هواپیما خیلی استفاده میشهبسازید و از اون  ذت ببری

رسرررریدیم  از این شررررماره به بعد  پالگین ضککککروری اسکککککچاپ ۱۰ خو  تا اینجا به نیمه ی معرفی
 .معرفی می کنیم  پالگین های قدرتمند تری رو

 s4u Make Face ن 5

 ااال مگه پالگین اسکچاپ از این کاربردی تر وجود داره؟

 در مکیط اتوکدی تون ترسیم کردید ین پالگین اسکچاپ جذا  میتونید پالنی کهشما به کمک ا
 push/pulll رو به اسرررکچاپ وارد کنید و بالفاارررله به کمک این پالگین از اونها سرررطح های قابل

بسرررازید تا به راحتی و به کمک یک دکمه اون رو به احجاا سررره بعدی تبدیل کنید فک میکنم تا 
  معماری به کمک این افزونه قابل حل شده باشه مشکالت بچه های ۹۰%

 Work Plane  ن4

تا حاال چقدر اذیت شررررردی وقتی میخواسرررررتی یک پالن رسرررررم کنی اما هر کدوا از خط هات به 
مختصررات مختلفی رفتند؟ همیشرره آرزوت نبود یه جوری بشرره همه خط های پالن تو یه اررفکه 

سکچاپ دقیقا همین کار رو ب شن؟ این پالگین ا ااف رسم ب افکه  شما یک  شما میکنه به  رای 
  میده که بتونید پالن خودتون رو بدون دردسر توی اسکچاپ رسم کنید
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 Joint Pushpull  ن3

نیست  Push/Pull در یک کالا میشه گفت یا یه این دیگه ! فک کن بتونی سطح هایی که قابل
یت بکنی  یالوه بر اون میتونی قابل جاد های مختل Push/Pull رو دارای این  جدابی هم ای ف و 

  کنی که توی خود نرا افزار قرار داده نشده

  Cleanup3  ن2

به کمک این پالگین اسکچاپ هم شما میتونید حجم فایل های خودتون که خیلی سنگین شده 
رو تا حد قابل توجهی کم کنید  در واقع این پالگین میتونه مکمل کم حجم سررررررازی فایل هاتون 

 .ردن فایل رو به زودی به اورت تخصصی براتون آموزش خواهیم دادباشه  شیوه ی کم حجم ک

 ۱۰۰۱Bit Tools ن 1

اسرررکچاپ  بهتون تواررریه اکید میکنم که جز او ین کارهایی که با  میرسررریم به بهترین پالگین
اسرررکچاپتون میکنید این باشررره که حتما حتما این جعبه ی ابزار قدرتمند رو نصرررب کنید  در این 

تبدیل سرررریع دیوار های دوبعدی پالن به  , chamfer , fillet انات متفاوتی از قبیلجعبه ابزار امک
دیوارهای سه بعدی , ایجاد در و پنجره با سریت باورنکردنی , ایجاد پله های داخلی و خارجی , پله 

جز ی از امکانات بی اندازه ی این جعبه ابزار قدرتمند هسررررت   پس  …برقی , پرده ی کرکره ای و
ا از این ابزارها استفاده کنید چون با ا گوریتم های خو  و کارامدی استاندار سازی شده اند حتم

  برای مثال تمامی اجزای خانه ی زیر به کمک همین ابزارها ایجاد شده است
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 اسکچاپ

 گرفتن در اسکچاپرندر 
 

و یا هر نرا افزار دیگه ای یکی از مهم ترین مراحل طراحی سرررررره بعدی  اسرررررکچاپ رندر گرفتن در
هست  که ما میتونیم به وسیله ی رندر یک یکس با کیفیت و با جز یات کامل تو ید کنیم که 

ر باشررره این امر خیلی مرحله ی مهمی هسرررت  و میتونه رو آینده ی شرررغلی ما بسررریار تاثیر گذا
 .چون اگر این کار ااو ی انجاا بشه برای کارفرما بسیار مفید واقع خواهد شد

خواهیم دید که موتورهای رندر مختلف رو با ا مان های مختلفی خواهیم  آموزشدر انتهای این 
موتور را معرفی خواهیم کرد که بهترین یملکرد را در شرررررراخ  های  سرررررنجید و در نهایت پنج

در آزمایشرررات ما باالترین امتیازات را داشرررته اند پس تا انتها همراه ما  شرررت مختلف خواهند دا
 .باشید
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 اسکچاپ موتور رندرگیری ۱۸معرفی 

پالگین و یا موتور رندر خواهیم پرداخت که از گذشرررته تا به امروز در  ۱۸در این پسرررت به معرفی 
ا و نقاط ضعف هر کداا بهترین اسکچاپ متداول بوده اند و در انتها به کمک ا مان ها ا مزیت ه

 .موتور رندر را معرفی خواهیم کرد

حاال رندر گیری ااال به چه معناست؟ با بهتره بپرسم رندر گیری در اسکچاپ یا هر نرا افزار دیگه 
 ای به چه معناست؟

رندر به معنای پرداختن ااو ی به اکنه و تو ید یک اکنه بسیار وسیع سه بعدی میباشد که  
یند در هر نرا افزاری متفاوت اسررررت که در این پسررررت رندر گرفتن در اسررررکچاپ رو با هم این فرآ

بررسرررری خواهیم کرد و در آخر خواهیم دید که بهترین موتور رندر برای نرا افزار اسررررکچاپ کداا 
موتور خواهد بود  دقت کنید که برای رندر گیری چندین و چند ا مان باید بررسری شروند و طراحان 

به این موارد در بک  رندر بسرریار میپردازند از جمله ی این موارد میتوان به سررایه ها ا سرره بعدی 
نور ها ا ابرها ا فضررای سرربز ا متریال های واقعی ا نورپردازی مکیطی ا گرد و خاک ا بخار ا حرکات 

اشرراره کرد که هر کداا تن یمات قابل توجه و بسرریار گسررترده ای رو  …دوربین ا ال ت رنگ ها و
 .واهند داشتخ

 Vrayن 1

همونجور که میدونید برای رندر گرفتن در اسرررررکچاپ میتونیم از موتور های رندرگیری مختلفی 
اسررتفاده کنیم که برای کسررانی که با اسررکچاپ کار میکنند موتور وی ری از همه بیشررتر شررناخته 

سا یان دور وی ری در زمینه ی رندرگیری فعا یت  ست و میدونیم که از  سترده شده تر ا سیار گ ب
هست  و این شرکت  ChaosGroup شرکت سازنده ی این مکصول هم شرکتای رو داشته که 

برای بیشرررتر نرا افزار های مهندسررری این موتور پر قدرت رو تو ید و سرررا یانه به به روز رسرررانی و 
سکچاپ نبود ست  و ی باید بدونید که وی ری او ین موتور رندر گرفتن در ا شغول ه ه بهبود آن م

و همیشرررررره نق  هایی هم در بهترین ها وجود دارد  در ادامه باید بهتون بگم که وی ری برای 
یک کاربران   که میتونیرد اون رو هم مطرا عره کنیرد مجلره بهبود  قایع دنیرای   هم داره  با و و 

دقت کنید که وی ری به تنهایی قابل نصرررب و اسرررتفاده  معماری و وی ری بیشرررتر آشرررنا بشرررید 
دی مکس ا ۳پالگین هسررت که روی نرا افزارهای مختلف شررما مثل اسررکچاپ ا  نیسررت چون یک
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نصررب میشررود و پس از نصررب قابلیت اسررتفاده از آنها امکان پذیر اسررت اما باید به  …رویت و
 .اورت مجزا از مثال اسکچاپ نصب شود

ح پس پالگین وی ری به کمک شررما خواهد آمد تا با قدرت خود مدل سرره بعدی شررما را به سررط 
برساند  معماران یزیز دقت کنند که یکی از بهترین  …بسیار باالیی از کیفیت نور ا متریال ا رندر و

خروجی ها در برای امور معماران توسط وی ری انجاا میشود زیرا در بیشتر شرکت های مهندسی 
 .معماری از این پالگین استفاده میشود پس به خوبی وی ری رو فرا بگیرید

V-ray به کاربران این کمک را می کند تا به طور موثر مدل های خود را با حداکثر  چاپدر اسکککککک
اسکچاپ شما می توانید نورپردازی هاا سایه  v-ray کیفیت و واقعی سازی ایجاد کنند  به وسیله

ها و ابزارهای رندر را برای سررراخت یکس های واقع گرایانه و انیمیشرررن سرررازی در اختیار داشرررته 
اسررکچاپ به شررما قدرت رندر کردن هر نوع  V-rayروژه های سررنگین در مدل سررازیا باشررید  برای پ

اکنه ای را خواهد داد  ابزارهای صویر و  سکچاپ امکان در کنترل گرفتن هر نوع تن یم  V-ray ت ا
را  v-ray د خواهی را می دهد که به اررررکنه سررررازی واقع گرایانه تر دسررررت پیدا کنید  ویژگی که

ین است که روزانه بسیاری از هنرمندان و طراحان بزرگ دنیای اسکچاپ از این معتبر تر می کند ا
 .موتور رندر برای مدل سازی پروژه های حرفه ای خود استفاده می کنند

 :امتیازها

 4ا  سریت

 5ا کیفیت

 4ا واقع گرایی

 5ا نورپردازی و سایه

 4ا انیمیشن سازی

 4٫4: میانگین امتیاز
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 :ویژگی ها

 واقعی و شکست نورهاباز تا   –

نور ایر مستقیم )روشنایی جهانیا نورپردازی جهانی(  وجود روش های مختلف شامل مکاسبه  – 
 .مستقیم )نیروی بی رحم( و نقشه تاب 

شررامل پشررتیبانی از بافت مناسررب که هم برای نقشرره های مکعبی و هم  .HDRI پشررتیبانی از –
 .زاویه ای مناسب است

 V-ray های اسکچاپ و یکپارچه کردن آن ها در پشتیبانی از متریال –

 مرحله ای ۲شامل رویکرد ساده و ثابت  نما سازی مناسب   –

 و مشاهده پی  نمای  V-ray امکان ویرای  متریال های –

 V-ray امکان استفاده از خورشید و آسمان در –

 V-ray وجود دوربین فیزیکی –

زمان برای رندر گیری سررریع تر  )پالگین انجاا این دسررتگاه به اررورت هم ۱۰امکان اسررتفاده از  –
  شده است  تو یدASGVIS  کار توسط
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 Theaن 2

 !موتور رندرگیری همه کاره

در جهان به شما متنوع ترین امکانات رندرگیری را از بین موتور های رندر موجود  Thea موتور رندر
دارای نورپردازی  Thea .می دهد که یکس های واقع گرایانه شرراخصرری را برای شررما تو ید می کند

دارای  Thea حرفه ای مبتنی بر دنیای واقعی است که کیفیت باالیی را به شما ارا ه می کند  رندر
ها و همچنین دارای یک استودیوی مستقل با ویرایشگر حرفه ای برای متریال ها ابافت ها و رنگ 

رندرگیری تعاملی برای کمک به پی  نمای  اررکنه رندر به من ور تن یمات بصررری و یملیات راه 
 .اندازی مرحله اِی پیشرفته می باشد

دارای پارامتر خااررری نیسرررتا بنا بر این رندرگیری می تواند به سرررادگی و بدون  unbiased موتور
باید در رندرهای داخلی داخلی و خارجی  TR1 از موتورنگرانی بابت تن یمات رندر انجاا شرررررود  

باید  TR2 استفاده شود که نور به طور مستقیم و اا ب در اکنه وجود دارد  در حا ی که از موتور
می تواند نورپردازی های  TR1در نورپردازی های فوق ا عاده پیچیده اسرررررتفاده شرررررود  در یمل ا 

باید در  TR2 کند )حتی انعکاس نور خورشید در آ  (ا اماخیلی پیچیده و ایر مستقیم را پردازش 
 .موقعیت فوق ا عاده سخت انتقال نور استفاده شود

Thea برای اسکچاپ 

Thea برای اسررکچاپ ترکیبی از قدرت موتورهای رندرگیری Thea   و سررادگی اسررکچاپ می باشررد
ه ای بی ن یری را برای و تعاملی در داخل اسرررکچاپ تجرب unbiased و biased اسرررتفاده از حا ت

شررما رقم خواهد زد  این پالگین مدل شررما را سرررشررار از جز یات سرره بعدی می کند و مکدودیت 
رندر گرفتن  برای Thea های قدیمی مرتبط با پیچیدگی مدل را از بین می برد  بعد از اسررررتفاده از

 .در اسکچاپ دیگه سراغ موتور رندرگیری دیگه ای نمیرید

 :امتیازها

 3ا سریت

 4ا کیفیت

 5ا واقع گرایی
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 4ا نورپردازی و سایه

 5ا انیمیشن سازی

 4٫2ا میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 نمونه های آماده نماهای خارجی –

 نورپردازی نقطه ایا سطکی و مکیطی –

 تن یمات پیشرفته دوربین –

 ویرایشگر متریال یکپارچه و خارجی –

 ندرگیری متعددتاریکخانه با کنترل ها و کانال های ر  –

 (Mac Osx ویندوز و) قابل استفاده در سیستم یامل های مختلف –

 و اکنه های اسکچاپ Thea ذخیره سازی تن یمات –

 Thea  خروجی گرفتن از مکیط و اکنه های اسکچاپ برای استودیوی –

 

 

 

  

 

 

  

http://tarahshid.com/sketchup-shape-bender-plugin/
http://tarahshid.com/sketchup-shape-bender-plugin/
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 Maxwellن 3

رندر گرفتن در اسکچاپ؟ کار سخت؟ دیگه فراموش کنید این رو  با داشتن این موتور با کیفیت 
همه ی کارهای سرررررخت رو به اون بسرررررپرید میشرررررره گفت یکی از بهترین های رندر گرفتن در 

 کاران و vray اسکچاپ و حتی بهترین در این امر این موتور رندر میباشد  همیشه اختالفاتی بین
maxwell  شند و باید دید برای هر مدل سطح تقریبا برابری رو دارا میبا کاران بوده و باید گفت که 

 .چه موتوری کارامد تر میباشد

 .پس با بررسی های موجود در این پست انتخا  بهینه تری داشته باشید

maxwell اختیار کاربران قرار  برای اسرررکچاپ ناا موتور رندری اسرررت که به طور کامل کیفیت را در
 .می باشد ۹۵می دهد  الیسنس این موتور برای آپدیت $

  

 :امتیازها

 4ا سریت

 5ا کیفیت

 5ا واقع گرایی

 4ا نورپردازی و سایه

 5ا انیمیشن سازی

 4٫6ا میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 برای اسرررررکچاپ را نصرررررب کنید maxwell نصرررررب راحت   فقط کافیسرررررت پالگین انکصررررراری –
 OSX بل نصب بر روی ویندوز وقا –
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کیفیت باال در رندرگیری   با توجه به بازخورد سررریعی که میدهد امکان ااررالح را آسرران تر می  –
 .کند

 sketchup pro و sketchup امکان نصب بر روی –

 امکان استفاده از نسخه رایگان و نسخه پو ی –

 باالترین کیفیت )فقط در نسخه پو ی( –

 ایگان )هزاران متریال آماده(متریال های ر  – 
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 IRender nXt ن 4

IRender nXt تنها موتور رندر شررررکت Trimble Sketchup  اسرررت  این پالگین قدرتمند تصررراویر
واقعی قدرتمندی را از رندرگیری داخل اسرررررکچاپ ایجاد می کند  اگر شرررررما می توانید چیزی را در 

 !از آن رندر بگیرید IRender nXt توانید بااسکچاپ بکشیدا مطمئن باشید می 

طرح های خود را به سررریت و به راحتی به تصرراویر یا ی و واقعی تبدیل کنید این  IRender nXt با
و کسانی است که نیاز به ازا ه تصاویر با کیفیت از طرح  ابزار کامل برای معمارانا طراحان داخلی 

رو جذا  می کنه اینه که شما میتونید  IRender nXt های خود هستند  نکته جا ب دیگه ای که
تن یماتی را که برای رندرگیری از یک مدل ایجاد کرده اید ذخیره نمایید و در مدل های بعدی نیز 

 .از آن استفاده کنید

  

 :امتیازها

 3ا سریت

 2ا کیفیت

 3ا واقع گرایی

 2ا نورپردازی و سایه

 0ا انیمیشن سازی

 2ا میانگین امتیاز

  

 :ژگی هاوی

 Trimble Sketchup ادااا راحت با –

 HDRI تن یم روشناییا شفافیتا انعکاسا برجسته سازی و پس زمینه های –

 رندرگیری در هر رزو وشنی و یا با هر کیفیت مورد ن ری –
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 امکان خروجی گرفتن در فرمت های مختلف –

 قابلیت های پس از پردازش شامل رندر دسته ایا فیلتر تصویر –

 الیسنس های نا مکدود – 

  

  

  

 ArielVisionن 5

ArielVision  هم پالگین گوگل اسکچاپ هست  که تصاویر واقعی از مدل هایی که طراحی کرده
اید به شررررما می دهد  این پالگین برای طراحانی سرررراخته شررررده اسررررت که می خواهند رندر های 

موتور پیشرفته ای برای رندر  ArielVision .زیبایی بگیرند و زیاد حواله ت یمات پیچیده را ندارند
گرفتن در اسررکچاپ دارد و ی بیشررتر بر روی ضررروریات متمرکز اسررت  در واقع پالگینی اسررت که 

 .بخ  هایی که نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهد

 :امتیازها

 2ا سریت

 1ا کیفیت

 1ا واقع گرایی

 2ا نورپردازی و سایه

 0ا انیمیشن سازی

 1٫2ا امتیازمیانگین 

  

 



 

 

 
155 

Tarahshid.com 

 :ویژگی ها

 از تن یمات از پی  تعریف شده رندر با یک کلیکا نتایج یا ی –

 ا نسخه رایگان و یا پو ی )فقط در ویندوز( ۸یا  ۷یکپارچه سازی با اسکچاپ  –

 بازتا  و شفافیت کنترل برای مواد واقعی –

 مصنویی روشنایی مستقیم و ایر مستقیم با استفاده از نورهای واقعی و یا –

 برای پشت مدل ها HDRi آسمان –

 تن یمات متریال هاا امکان تن یم انعکاس نور و شفافیت به متریال های موجود –

 تن یمات نور ا امکان استفاده از المآ و المآ های سقفی برای نورپردازی طراحی داخلی –

 واقعی سازی بعضی از اشیا مانند تلویزیون برای طراحی داخلی –

 سازی دقیق روز و شبشبیه  –

 رزو وشن نا مکدود   امکان رندرگیری در هر سایزی – 

  

  

  

 Raylectronن 6

را به اررررورت تصرررراویر  ۳Dهم توانایی رندر کردن مدل های   Raylectron همانند موتور های قبلی
به واقعی دارد  کافیسررت متریال ها را انتخا  کنید و به آن ها افکت بدید و یا تبدیلشررون کنید 

شرررررما می  نور  به همین راحتی! قبل از رندرگیری هم میتونید یک پی  نمای  از آن را ببینید 
توانید روشرررررنایی مدلا نورها ا خورشررررریدا آسرررررمانا مکیطا مکیط نقشررررره را تن یم کنید  امکان 
چرخاندن و زوا کردن ا نگهداشتن رندر وسط کار و ادامه دادن  در آینده هم در این موتور وجود 

 رد  برای دیدن بخ  های داخلی نیاز نیسررت که دیوار ها را پاک کنید ا کافیسررت از دید اشررعهدا
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X  داخل را ببینید  زمانی که رندر در حال انجاا است شما می توانید پردازش رو ببینید و هرجا که
 .به چیزی که می خواستید رسیدید ادامه رندر را متوقف کنید

Raylectron ای گرافیکی دیگر مانند فتوشرررررراپ برای ارا ه یکس های مبتنی بر نیازی به برنامه ه
 .واقعیت از مدل را ندارد

هر متریال می تواند افکت های مختلفی تو ید کند مانند باز تا  )مثل آینه( ا شرررررکسررررررت نور 
سایه ها جعلی و  …)مانند شیشه( ا شفافیت ا براق بودنا زرق و برق و یکس های پس زمینه و

برای رندرگیری  CPU از تماا هسررته های Raylectron .شرربیه سررازی شررده نیسررتندایر طبیعی و 
 .سریع تر استفاده می کند

  

 :امتیازها

 3ا سریت

 3ا کیفیت

 3ا واقع گرایی

 3ا نورپردازی و سایه

 0ا انیمیشن سازی

 2٫4ا میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 یری در آیندهامکان نگهداشتن رندر ا ذخیره کردن آن ا و ادامه رندرگ –
 Raylectron viewer چرخاندن ا زوا کردن و ویرای  متریال ها و نور پردازی در مکیط –
و یا با فرمت های  HDR و امکان ذخیره کردن یکس به اورت HDR پشتیبانی از نقشه ها –

 png و jpeg دیگر مانند
ادامه کار در  رندرگیری در خارج مکیط اسکچاپ اورت می گیرد به من ور اینکه امکان –
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 اسکچاپ وجود داشته باشد
 X یدا نیاز به برداشتن دیوار ها برای دیدن مکیط داخلی و استفاده از دید اشعه –

– Render Stereo Vision (که همچنین  stereopsis ۳ یا-D imaging نامیده می شود.)  و فایل
 Render OBJ  های

– SketchUp Model view tab 
 ویژگی شفافیت –
 …و تعداد زیادی ویژگی دیگر – 

  

 Shaderlightن 7 

برای اسررررکچاپ به ینوان رندرگیر تعاملی و یک همیار مناسررررب برای شررررما در  Shaderlight موتور
امکانات و انتخا   Shaderlightاسررکچاپ می باشررد  چه برای پروژه های کاری و چه برای تفریح ا 

 .می دهد های مختلفی برای مدل شما در اختیار شما قرار

  

 :امتیازها

 4ا   سریت

 3ا  کیفیت

 3ا  واقع گرایی

  3ا  نورپردازی و سایه

 3ا   انیمیشن سازی

 4/3ا  میانگین امتیاز
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 :ویژگی ها

با بروزرسانی اتوماتیک برای گرفتن بازخورد استفاده کنیدا  progressive از بین رندرگیری –
 .تبدیل کنید single Shot سپس به رندرگیری

را به کتابخانه اسکچاپ اضافه می   Shaderlight ویرایشگر متریال بهترین پارامتر های ممکن –
 کند

– Shaderlight  از نورپردازی مبتنی بر مکیط فیزیکی )واقعی( برای نورپردازی در مدل استفاده می
 کند
شما می  با استفاده از تن یمات از پی  طراحی شده و دستی رزو وشن و یک اسالیدر ساده – 

 .توانید به کیفیت مد ن ر در زمان مورد ن ر دست پیدا کنید
از زوا و پن برای دیدن جز یات یکس خود استفاده کنید و یا از پردازش رندر خود یک یکس  – 

  بگیرید

 RENDERLightsن 8

ا طراحان و مشرراال دیگر  هسررت که برای معماران ا هنرمندان بصررری RENDERLights  مورد بعدی
وجود ابزار واقعیت مجازی قدرتمند کاربرد دارد   با نمای  یک رابط کاربری فوق ا عاده قدرتمند با 
انتخا  مناسرربی برای کسررانی اسررت که در ذهن خود به دنیای طراحی یالقه  RENDERLightss و

 .مندند

 :امتیازها

 4ا  سریت

 3ا  کیفیت

 3ا  واقع گرایی

 3ا  نورپردازی و سایه

 3ا  انیمیشن سازی

 2/3:  میانگین امتیاز
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 :ویژگی ها

 ۳dساپورت فرمت های مختلف  –

 Real-Time پشتیبانی از سیستم –

 برای تلویزیون ۳dاستدیو  –

 قابلیت تغییر شب و روز –

 Dive-In ساپورت –

 درجه ۳۶۰قابلیت پانومرای  –

  در استودیو ۳d warehouseساپورت مستقیم  –

  

 Brighter3Dن 9

برای اسکچاپ تکنو وژی رندرینگ قوی را فراهم کرده است که به آسانی می  Brighter3D پالگین
رندر  توان آن را آموخت و از رابط کاربری آن برای کاربران مبتدی و پیشررررفته اسرررتفاده کرد و یقیناً 

 .گرفتن در اسکچاپ را به راحتی انجاا داد

 :امتیازها

 3ا  سریت

 2ا کیفیت

 2ا واقع گرایی

 3ا سایهنورپردازی و 

 1ا  انیمیشن سازی

 2.2: میانگین امتیاز
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 :ویژگی ها

شما می توانید در یرض چند ثانیه یک پی  نمای  را ببینید و در یرض  unbiased در حا ت –
 .چند دقیقه مدل رندر شده را آماد دریافت کنید

 !HDRI پشتیبانی از نورپردازیمصنوییا نور روز و نور :نورپردازی –
اختالف وجود  %۲تفاوت مدل پایانی با حا تی که در ابتدا نشان داده شد ا تنها  :حالت عادی –

 .خواهد داشت
– Noiseless: تکنو وژی پیشرفته بای  کم بودن noise ها در تصویر می شود 

متریال واقعی زندگی می باشدا و به شما امکان می دهد تا  ۱۰۰دارای  Brighter3D :متریال ها –
 باشد …ال دیگر بسازید که حتی شامل بازتا  و شکست نور ومیلیون ها متری

استفاده می کند و حتی نیاز به کارت  CPUU به طور همزمان از چند هسته :چند رشته بودن –
 .گرافیکی خیلی قوی ندارد

  

  

 Bloom Unitن 10

 وده؟آخرین دفعه ای که نتونستید با یک نفر با یک دید به یک موضوع نگاه کنید چه زمانی ب

 چقدر طول کشیده تا بتونید این مشکل رو حل کنید؟

 فوق ا عاده نیست که بتونید کاری کنید که بقیه همانند شما به یک موضوع نگاه کنند؟

 Bloom Unit!  خو  راه حل اینجاست ! استفاده از

Bloom Unit مدل  به شررما این امکان را می دهد تا با اسررتفاده از مکاسرربه ابری تصرراویر واقعی از
خود بسازید  با استفاده از نتایج تعاملی بر پایه شبیه سازی که نشان می دهد که نور چگونه می 
باشد )در واقعیت( شما می توانید به اورت آنالین طرح خود را به هرکس که به دستگاه متصل 

 .است نشان دهید
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 :امتیازها

 4ا  سریت

 4ا کیفیت

 4ا واقع گرایی

 4ا نورپردازی و سایه

 3ا  نیمیشن سازیا

 3٫8ا میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 قدرت واقع گرایی ایده آل –

 نورپردازی دقیق و آنا یز شب و روز –

 Cloud rendering قابلیت –

 خطایابی اتوماتیک تن یمات –

 ! حرکت در اکنه ی رندر شده –
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 Caravaggioن 11

ا موتور  (OS X هم برای ویندوز و هم) ستودیو هستبا دارا بودن دو ورژن که یکی رندر و دیگری ا
بر پرررایررره ی   unbiased یکی از پیشرررررررفتررره ترین موتورهرررای رنررردرگیری Caravaggio رنررردر

می باشرررد  شررربیه سرررازی فیزیک نور و به دسرررت  Heuristic Bidirectional Path Tracing موتور
 Caravaggio می شررررود که درآوردن کیفیت واقعی بای  کاه  زمان ااررررالح بعد از رندرگیری 

خیلی  Caravaggio ا موتور sketchup pro و sketchup وجود دارد  با توجه به هماهنگ بودن با
سرررریع می باشرررد و تماا تن یمات اسرررکچاپ را در خود نگه می دارد مانند ا هندسررره ا دوربین ا 

 … خورشید ا رنگ ها ا بافت ها و

واند حا ت پی  نمای  را با کیفیت یا ی رندر کند و در می ت Caravaggio هر کداا از ورژن های
راحت ترین ابزار رندرگیری اررررکنه های  Caravaggio رندر اررررکنه های پیچیده قفل نشررررود  ورژن

 .در تن یمات اسکچاپ رندر بگیرید  شماست  به راحتی از پروژه خود بدون نیاز به تغییر

  

 :امتیازها

 2ا  سریت

 2ا کیفیت

 2ا واقع گرایی

 2ا نورپردازی و سایه

 0ا  انیمیشن سازی

 1٫6ا میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

امکان اضافه کردن متریال مورد ن ر به اکنه رندرگیری که شامل تن یماتی  :ویرایشگر متریال –
 .همچون شفافیت و بازتا  می باشد
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ی ا نور سطکی و نور نقطه ا) توانایی اضافه کردن انواع مختلف نور با سایه :ویرایشگر نور –
 ( HDRR نورپردازی با توجه به یکس

  

فراتر از ورژن رندر می باشرررررند  این ورژن کنترل بیشرررررترو قدرت  Caravaggio Studio پروژه های
هسرررته ای  ۷۷با توجه به تن یمات پردازشرررگر های  بیشرررتری در جز یات به کاربر ارا ه می کند و

 .ساخته شده است

  

  

  

12  Indigo Renderer 

Indigo Renderer  فیزیک نور را برای به دست آوردن یک رندرگیری واقعی شبیه سازی می کند و
 از روش اارررررالح فیزیکی رندر Indigo .در یین حال زمان رندرگیری و خطاها را کاه  می دهد

unbiased  اسررتفاده می کند که بیشررترین واقعی سررازی را برای معماری سررازی انجاا می هد  کار
که به خاطر راحتی معروف است  ”SkIndigo“ با استفاده از پالگین اسکچاپ ریع و آسان کردن س

 .کار را هم راحت تر و هم سریع تر کرده است

  

 :امتیازها

 4ا  سریت

 5ا کیفیت

 4ا واقع گرایی

 4ا نورپردازی و سایه

 3ا انیمیشن سازی
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 4ا میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 تو ید یکس های واقعی گرا –

– based و unbased بودن موتور 

 نورپردازی بسیار دقیق –

 پرداخت به جز یات دقیق –

 حرفه ای Motion Blur قابلیت –

 الیه بندی دقیق نور –

 سینک بودن با اکثر نرا افزارهای طراحی –

  

  

 LightUpن 13

LightUp امکان انجاا نورپردازی مدل در مکیط اسرررررکچاپ و در  ک ه (Realtime) هم کرده را فرا
 .است

  

 :امتیازها

 3ا  سریت

 3ا کیفیت

 2ا واقع گرایی

 4ا نورپردازی و سایه
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 2ا انیمیشن سازی

 2٫8ا میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 سایه نرا –
 نور پردازی سطکی –
 (IES شامل) نورپردازی نقطه ای –
 HDR نورپردازی بر پایه یکس –
 آسمان پس زمینه –

 انسداد مکیط – 

 :در لحظه نور برای خواندن مانندحالت تحلیل 
 بر متر در روز با توجه به اطالیات جغرافیایی مکل kw تاب  بر اساس –
 خطوط سو یت –

 نور روز – 

 :تنظیمات متریال در لحظه
 نور –
 برآمدگی –
 بازتا  نور –
 (IORR) شاخ  بازتا  –

 :خروچی گرفتن
 خروجی گرفتن در رزو وشن د خواه –
 AVI فرمتخروجی گرفتن با  –
 Unity  برای استفاده در نرا افزار هایی مانند Autodesk FBX امکان خروجی گرفتن با فرمت –
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14  LumenRT 

LumenRT  نرا افزار انقالبی و قوق ا عاده e-on  برای شبیه سازی پروژه های معماری سه بعدی با
ستفاده از ست  با ا ی ندارند تا بین یکس های با ا معماران دیگر نیازLumenRT نورپردازی دقیق ا

کیفیت و تصرررررویرسرررررازی در  ک ه یکی را انتخا  کنند  آن ها می توانند در طراحی های خود راه 
 LumenRT را مشاهده کنند  مکیط در  ک ه ۳Dبروند و تجربه نورپردازی با کیفیتی در مدل های 

اسررت که می تواند در  دارای مشررخصررات کامل در یک پکیج می باشرردا راحتی ا خوداجرایی درونی
 .هر کامپیوتر بدون نرا افزار اضافه اجرا شود

 :امتیازها

 4ا  سریت

 4ا کیفیت

 4ا واقع گرایی

 4ا نورپردازی و سایه

 4ا  انیمیشن سازی

 4ا میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 انیمیشن سازی بسیار جذا  ا راحت ا کاربر پسند –

 حین رندرقدرت دیدن آ  ا باد و یناار طبیعی در  –

 افزودن یناار مختلف به مدل –

 سطح سازی تعیین شیب زمین قبل از رندر –

 ادیت کردن متریال ها پس از فراخوانی به مکیط –

 ایمال ال ت نور های مختلف –
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 IDX Renditioner ن 15

IDX Renditioner  ارا ه امکان رندرگیری طبیعی از مدل ها را با کنترل کامل بر نورپردازی به کاربران
 .می دهد

 :امتیازها

 3ا  سریت

  2ا  کیفیت

 2ا  واقع گرایی

 3ا  نورپردازی و سایه

  1ا   انیمیشن سازی

 2/2ا  میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 رابط کاربری پیشگامانه با یک کلیک –
 sketchup pro و sketchup هماهنگی کامل با –
 و مهمپردازش به وسیله چند رشته برای فایل های سنگین  –
 مگا پیکسلی برای ارا ه در جلسات ۱۶امکان خروچی یکس های  –
 استفاده خودکار از تن یمات اسکچاپ مانند هندسه مدلا متریال ها و جایگاه خورشید –
 افکت های نورپردازی طبیعی –
 به طور خودکار برجستگی های متریال ها را نشان می دهد –
 اضافه کردن سریع متریال های پایانی –

مناسب برای معماران ا طراحان داخلی ا نورپرداز ها ا فیلم ها و اکنه ها و به طور کلی هر  – 
 کسی که نیاز به ارا ه مدل مفهومی خود دارد
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 SU Podium ن 16

SU Podium V2   پالگین اسکچاپ است که رندر و تصویر واقعی از مدل های اسکچاپی می دهد
به طور  SU Podium .عی برای کاربران اسرررکچاپ اسرررتتو ید یکس های واق  SU Podium هدف

کامل در مکیط اسررکچاپ کار می کند و از آبجکت های اسررکچاپ مانند بافت ها ا رنگ های پس 
زمینها سررایه ها و گروه ها اسررتفاده می کند  برای سرراخت یکس های با کیفیت از ویژگی هایی 

ستفاده می global illumination و raytracing مانند کند  با این وجود یملیات ها و رابط کاربری  ا
نورپردازی های طبیعی و مصرررنویی متنویی مانند نور  همچنین شرررامل SU Podium .آسرررانی دارد

و  LEM ا نور omni خورشید )که هماهنگ با جایگاه خورشید در اسکچاپ است( ا نور آسمان ا نور
ی در اختیار کاربران است  بازتا  مستقیم نور نقطه است  یک کتابخانه رایگان از نورهای سه بعد

 SU Podium ا بازتا  تارا شررکسررت نورابرجسررتگی و آسررمان فیزیکی از جمله ویژگی های اضررافی
سرال اسرت که ۴حدود  SU Podium .هسرتند  هی  مکدودیتی در رزو وشرن یکس ها وجود ندارد

همچنین از ویندوزهای  از آن در دسترس است  ۲توسعه پیدا کرده است و در حال حاضر نسخه 
بیتی و همچنین سرررریسررررتم یامل مکینتاش پشررررتیبانی می کند  این پالگین به  ۶۴بیتی و  ۳۲

 .ساخته شده است Cadalog, Inc وسیله

 :امتیازها

 3ا  سریت

 4ا  کیفیت

 3ا  واقع گرایی

 4ا  نورپردازی و سایه

 3ا   انیمیشن سازی

 4/3ا  میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 یکس های واقع گراخروجی  –
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 Twilight Renderن 17

Twilight Render  نیز به طور کامل با گوگل اسررررکچاپ هماهنگ و یکپارچه اسررررت و به سررررادگی
امکان استفاده از قا ب های متریال های دقیق و نورپردازی های یا ی را به من ور رندرگیری خو  

 .)و انیمیشن سازی( در دست طراح قرار می دهد

  

 :امتیازها

  2ا   سریت

 2ا  کیفیت

 2ا  واقع گرایی

 1ا  نورپردازی و سایه

 0ا   انیمیشن سازی

 4/1 : میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 فاقد ویژگی خاص –
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 Render[in]ن 18

Render[in]  به طور کامل با sketchup و sketchup pro هماهنگ است. Render[in]  سریع است
ی باشد و با تماا تن یمات اسکچاپ کار می کند مانند هندسه ا دوربین و استفاده از آن آسان م

به راحتی از  -شررررما نیازی ندارید تا هی  چیز را تغییر بدهید …ا خورشررررید ا رنگ ها ا بافت ها و 
پروژه خود رندر بگیرید  همچنین می توانید تن یمات د خواه خود را با جز یاتی که می خواهید 

 .پردازی نقطه ای ا آسمان سه بعدی و ابر به پروژه اضافه کنیدمانند بازتا  ا نور 

  

 :امتیازها

 3ا  سریت

 3ا  کیفیت

  3ا  واقع گرایی

 2ا  نورپردازی و سایه

 2ا  انیمیشن سازی

 6/2 میانگین امتیاز

  

 :ویژگی ها

 مناسب برای تازه کارها در دنیای رندر –
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 اسکچاپ پالگین

ساخت اشکال هندسی مختلف در اسکچاپ به 
 Shapes وسیله پالگین

 

به آموزش پالگین خو  و کاربردی خواهیم پرداخت که میتونه برای ما شررررکل های  بخ در این 
اده و راحت حجم هایی که مد مختلف آماده ای رو فراهم بکنه  فکرشرو بکنید که بتونید خیلی سر

ن رتون هسررررت رو به سررررادگی و با یک کلیک به مکیط اسررررکچاپ بیارید  ا بته این رو باید بگم 
روی  shapes خدمتتون که میتونید دقیقا اندازه های مورد ن ر خودتون رو به وسرررریله ی پالگین

ما ید  بل نشررررر ته هی  موقع توی طراحی تن ید  ا ب مال کن نا ای کدوا از او ها  هر  از این پالگین 
اسررررتفاده میکنیم که سررررریت طراحی خودمون رو باال تر ببریم ضررررمن اینکه توی این دسررررته از 
پالگین ها به د یل استاندارد سازی دراد خطا کمتر هست  پس به راحتی میشه بهشون ایتماد 

خواهیم پرداخررت  همچنین  shapes کرد  در ادامرره برره آموزش قسرررررمررت هررای مختلف پالگین
 :ونید در انتهای پست وید و اون رو هم که بزودی قرار خواهد گرفت مشاهده کنیدمیت

 Extention Warehouse رفته و در آنجا روی گزینه ی Window برای دریافت این افزونه به منوی
برید و با انتخا  اون به افکه ی سرو پالگین های اسکچاپ خواهید رفت  که در اینجا پالگین 

رو سرررو میکنیم که بعد از باز شرردن اررفکه روی اون کلیک کرده و  Shapes نیمورد ن رمون یع
 :میکنیم  که شکل اون رو میتونید در تصویر زیر ببینید install اون رو دانلود کرده و

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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ستفاده از اون رسیده که امکانات اون به منوی shapes خو  حاال که پالگین شد وقت ا صب   ن
Draw ۳نه ی رفته و با رفتن به گزیd shapes میتونید ابزارهای اون رو مشاهده کنید: 

 

 Box ابزار اول

به وسررررریله ی این ابزار شرررررما امکان این رو دارید که یک مکعب با اندازه های مد ن رتون تو ید 
 :کنید و اگه روی اون کلیک کنید با کادر اون مواجه میشید که

width   نیددر این کادر یرض مورد ن رتون رو وارد کا. 
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Depth   در این کادر یمق مکعب خودتون رو وارد کنیدا. 

Height   در نهایت با زدن ارتفاع در این کادر وا ok کردن مکعب شما آماده است. 

 

 Cylinder ابزار دوا

به کمک این ابزار ما میتونیم استوانه مورد ن رمون رو تو ید بکنیم که که این استوانه از قسمت 
 :ل شده که قسمت های اون رو میتونید در ادامه ببینیدهای مختلفی تشکی

Radius   در این کادر باید شعاع مورد ن رتون رو قرار بدیدا. 

Height   در این قسمت طبق گذشته ارتفاع مورد ن ر رو قرار میدیما. 

Number of segments   در این قسررمت اگه یادتون باشرره گفتیم تعداد اسررالید های دایره قرار ا
 .اره و میتونیم برای فرا بهتر گرفتن اون این یدد رو بیشتر قرار بدیمد
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 Cone ابزار سوا

به وسیله این ابزار ما میتونیم یک حجم مخروطی داشته باشیم که قسمت ها و تنضیمات اون 
 :رو میتونید در ادامه ببینید

Radius  در این کادر باید شعاع مورد ن رتون رو قرار بدیدا. 

Height   در این قسمت طبق گذشته ارتفاع مورد ن ر رو قرار میدیما. 

Number of segments   در این قسررمت اگه یادتون باشرره گفتیم تعداد اسررالید های دایره قرار ا
 .داره و میتونیم برای فرا بهتر گرفتن اون این یدد رو بیشتر قرار بدیم
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 Torus ابزار چهارا

جم به شررکل یک دونات رو داشررته باشرریم که تن یمات اون رو به کمک این ابزار میتونیم یک ح
 :میتونید در ادامه ببینید

Profile Radius   رو وارد کنیم شعاع اول در این قسمت باید ا. 

Torus Radius  در این قسمت هم شعاع دوا رو وارد کنیدا. 

Profile segments  در این قسمت تعداد اسالید های مورد ن ر دایره ی اول رو وارد میکنیما. 

Torus segments  در این کادر تعدا اسرررررالید های دایره ی دوا رو وارد کرده و بعد ازا ok  کردن
 .حجم مورد ن رمون تشکیل شده

http://tarahshid.com/sketchupteach/
http://tarahshid.com/sketchupteach/
http://tarahshid.com/sketchupteach/
http://tarahshid.com/sketchupteach/


 

 

 
176 

Tarahshid.com 

 

 Tube ابزار پنجم

حلقه رو با یک کلیک داشررته باشرریم که تن یمات  به با این ابزار ما میتونیم یک  و ه ا رینگ یا 
 :شرح زیر هست 

Radius   باید شعاع مورد ن رتون رو قرار بدید در این قسمتا. 

Wall Thickness   در این کادر باید باید ضخامت دیواره ی  و ه رو قرار بدیما. 

Height   طبق گذشته ارتفاع مورد ن ر رو قرار میدیم در این کادرا. 

Number of segments   در این قسررمت اگه یادتون باشرره گفتیم تعداد اسررالید های دایره قرار ا
 .داره و میتونیم برای فرا بهتر گرفتن اون این یدد رو بیشتر قرار بدیم
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 Prism ابزار ششم

سه بعدی با  اورت  ضلعی رو به  شده که ما بتونیم یک چند  به کمک این ابزار امکان این فراهم 
 :لیک داشته باشیمیک ک

Radius   باید شعاع مورد ن رتون رو قرار بدید در این قسمتا. 

Height   در این قسمت طبق گذشته ارتفاع مورد ن ر رو قرار میدیما. 

Number of Side   در این قسمت تعداد ضلع های مورد ن رمون رو وارد میکنیما. 
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 Pyramid ابزار هفتم

ما میتونید یک هرا داشررته باشررید مثل اهراا مصررر فقط باز هم با یک با اسررتفاده از این ابزار شرر
 :کلیک تن یمات  هم به شکل زیر ایمال کنید

Radius   باید شعاع مورد ن رتون رو قرار بدید در این قسمتا. 

Height   در این قسمت طبق گذشته ارتفاع مورد ن ر رو قرار میدیما. 

Number of Side   د ضلع های مورد ن رمون رو وارد میکنیمدر این قسمت تعداا. 
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 Dome ابزار هشتم

یادتونه با هم طرز کشرررریدن گنبد مسررررجد رو تمرین کردیم؟ خو  به کمک این ابزار با یک کلیک 
 :تن یم کنید  تن یمات این گنبد را طبق توضیکات زیر میتونیم اون رو داشته باشیم 

Radius  ن رو قرار بدیدباید شعاع مورد ن رتو  در این قسمتا. 

Segments per 90 Deg   درجه رو باید قرار بدید که  ۹۰در این قسررمت تعداد قطعات به ازای هر ا
  همون حکم اسالید ها توی پست طراحی گنبدمون رو داره 
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 Sphere ابزار نهم

اشرره به کمک این ابزار ما میتونیم یک کره ایجاد بکنیم که میتونه توی مد سررازی بسرریار کارامد ب
 :پس حتما به کارتون خواهد اومد تن یمات  هم به شرح زیر هست 

Radius : باید شعاع مورد ن رتون رو قرار بدید در این قسمت. 

Segments per 90 Deg :  درجه رو باید قرار بدید ۹۰در این قسمت تعداد قطعات به ازای هر. 

 

 Helix ابزار دهم

سیر مارپی  رو چجوری میتونند ترسیم کنند دقیقا باید خیلی از دوستان سوال میکردند که یک م
میتونید این کار به هاهر پیچیده  shapes خدمتتون یرض کنم به وسررریله ی همین ابزار پالگین

 :رو به راحتی آ  خوردن انجاا بدید فقط به تن یمات اون در ادامه توجه کنید

Start Radius   پی  تون رو قرار بدیددر این کادر باید شعاع آاازین مسیر ماا. 

Start at angle in degrees   اورت  زوا باید یددی رو قرار بدید که شروع از ا سمت در  در این ق
 .یک زاویه و یا درجه خاص مد ن ر شما باشه

End Radius   در این کادر شعاع انتهایی مسیر مارپی  رو قرار بدیدا. 
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Pitch   ای رو با زیاد کردن یدد میتونید به سرررمت باال بکشرررید و در این قسرررمت گاا ها و یا اسرررالید ها
 .بیشتر کنید

Segments per rotation   در این کادر شررما باید یدد تعداد ق عات مسرریر مارپی  رو به ازای هر چرخ  ا
 .وارد کنید

no. of Rotation   دو در نهایت در این قسمت شما تعداد چرخ  های مسیر مارپی  رو باید قرار بدیا. 

 
 

 !shapes یک قدم فراتر از پالگین

دوسررتان خوبم دقت داشررته باشررید که این اشررکال اشررکال آماده هسررتند و زحمت شررما رو برای 
مد سازی کمتر میکنند و ی میتونید با دو کلیک روی هر قسمت اون قسمت رو به کمک ابزارهای 

مثال در شررکل هرا شررما مختلف خود اسررکچاپ به اون چیزی که مد ن رتون هسررت ببرید  برای 
هرا رو بکشرررررید و یک شرررررکل  move میتونید با کلیک روی یکی از هلع های اون و با کمک ابزار

انتزایی جا ب داشته باشید که میتونه شروع پروژه ی حرفه ایتون باشه  درست مثل موزه های 
 .سبک پرش کیهانی
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 اسکچاپ پالگین

 سیم کشی تیرهای چراغ برق در اسکچاپ
 

خواهیم  سکککیم کشکککی تیرهای چراغ برق در اسککککچاپ در این آموزش به موضررروع مهم و زجر آور
پرداخت که برای دانشجویان و شااالن در رشته ی شهرسازی یکی از داداه های اساسی میباشد 

شررما خواهیم آموخت خواهید دید که با یک پالگین سرراده چطور میشرره از پس  و ی با روشرری که
این کار بر اومد  از قابلیت های جا ب این پالگین اینه که دیگه نیاز نیست طول سیم و یا شیب 
افتادگی سرریم رو مکاسرربه کنید و این پالگین خودکار با توجه به فااررله ی تیرها با یکدیگر کابل 

 .میکنه  فقط کافیه که به درستی جای کابل ها رو قرار بدید ها رو براتون رسم

 سیم کشی تیرهای چراغ برق در اسکچاپ

در ابتدا خیابان و مبلمان مورد اسررتفاده در طرح را به مدل شررهریمون وارد میکنیم و بعد از جدول 
همه  کشی و فیکس شدن دیگر مبلمان ها به سراغ تیرها خواهیم رفت  دقت بکنید که در ابتدا

ی کارها انجاا بشه بعد سراغ فیکس کردن مکان تیرها برید چون این فرآیند ااو ی تر هست   
بعد از فیکس شرردن جای تیرها میتونیم فرآیند سرریم کشرری رو آااز کنیم  دقت کنید که فااررله 

متر قرار داده  ۱۵تا  ۱۰ی اارررو ی تیرها رو ریایت کنید که این فاارررله در شرررهرسرررازی ااررروال بین 
 :شه که در تصویر زیر میتونید حد فاال آنها را مشاهده کنیدمی
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 Wire Tool پالگین

خو  بعد از جانمایی تیرها نوبت به این میرسررره که بین اونها سررریم ها رو بکشررریم پس میریم 
که به وسرریله ی این پالگین میتونیم به  Wire Tool سررراغ پالگین مکبو  این کار یعنی پالگین

 .یک سیم ها رو خیلی ااو ی بکشیمراحتی و با یک کل

پس براین کار زوا میکنیم و به مکل اتصررال سرریم های تیر میرویم و با کلیک کردن روی پالگین 
میتونیم سر سیم رو هر جایی که مد ن رمون هست قرار بدیم و سر دیگ  رو هم با کلیک دوا 

 :قطع کنیم

 

 اتصال کابل ها به تیر

ها به تیر چراغ برق میتونیم تصرررویر زیر رو داشرررته باشررریم که  در نهایت با اتصرررال تمامی سررریم
همونجور که میبینید پالگین به اررورت خودکار و مکاسرربات ارتفایی و فااررله دو تیر نسرربت به 

 :هم اقداا به کابل کشی بین اونها کرده است
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مدل ها کاربرد  خوبه که بدونید این پالگین فقط در کابل کشرری ها کاربرد نداره بلکه در بسرریاری از
خواهد داشررررررت  برای مثال فرض کنید میخواید طنا  رخت رو رسرررررم کنید و حتی قالده های 
حیوانات رو میتونید با این پالگین به راحتی رسرررررم کنید و باز هم تاکید میکنیم فقط کافیه که 

 .ارتفاع و فااله مورد ن رتون رو ایمال کنید و خودکار رسم خواهد شد

برید و سررررررو کنید و دانلود  Extention Warehouse پالگین میتونید به مخزن برای دانلود این
 .کنید  در ایر این اورت میتونید در زیر این پست اقداا به دانلود این پالگین کنید
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 اسکچاپ پالگین

 در اسکچاپ shape bender پالگین آموزش
 

ا گزینه window را باز کردها از تب نرا افزار اسرررک  آپ ا ابتدا shape bender پالگین برای دانلود
را انتخا  کرده  پنجره ی جدیدی باز می شرررررود که شررررررامل تمامی  extention warehousee ی

را تایآ کرده و  shape bender پالگین های موجود برای اسرررتفاده در اسرررک  آپ اسرررت  کلمه ی
 .و آنرا دانلود می کنیم .CLF shape bender : اینتر می کنیم  روی او ین مورد کلیک می کنیم

در ارررررورتی کررره وبسررررررررایرررت پالگین هرررا از داخرررل اسرررررک  آپ قرررابرررل دسرررررترسررررری نبودا  
در مرورگر اینترنت خود وارد کرده و مراحل را به ترتیب انجاا را  extensions.sketchup.com آدرس
 .دهید

 

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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را انتخا  کردها  preferences ا گزینه یwindow بعد از دانلودا برای نصب پالگینا از تب

 را انتخا  کردها extensions قسمت
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را  shape bender یرا انتخا  کردها و فایل دانلود شررررررده  install extension و گزینه ی پایین
را میزنیم  و در اررورتی که نرا افزار را از وبسررایت مطمئنی دانلود کرده  open انتخا  می کنیم و

را زده و آنرا نصررررب می کنیم و  yes دانلود کردیما گزینه ی extension warehouse اید که ما از
 .می زنیمرا  ok می بینیم که پالگین مورد ن ر به اسک  آپ اضافه شده است  و
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ا در خم کردن و یا منکنی کردن هر شررررکلی که به اررررورت گروه یا  shape bender پالگین کاربرد
کامپوننت در اسررررک  آپ وجود داردا می باشررررد  به ینوان مثال یک رامآ داریم که می خواهیم 

 shape گینپال همون رو به اورت منکنی داشته باشیم  برای این کار خیلی راحت با استفاده از
bender ا مرری تررونرریررم برررا داشرررررررتررن رمرررآ سررررررررادها نرروع مررنررکررنرری اون رو ایررجررراد کررنرریررم. 

یک مستطیل به اندازه ی مورد  recc برای این کار ابتدا یک رامآ ساده ایجاد می کنیم  با دستور
 .ن ر ایجاد کردها و یک مستطیل هم برای ارتفاع و به اورت یمودی رسم می کنیم
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 . سطح شیبدار را ایجاد می کنیم line دستور حاال با

 

 
در اسررررتفاده از این پالگین این هسررررت که رامآ را باید طوری در اسررررک  آپ  نکته ی مهم فقط

باشرد  سرپس خطی  اسرک  آپ جهت دهی کنیم که ابتدا و انتهای آن در راسرتای مکور قرمز رنگ
شروع تا پایان به اندازه ی طول رمآ و موازی با آن رسم می کنیم  به طوری که  شان دهنده ی  ن

 .رمآ باشد
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 .موجود در اسک  آپ رسم می کنیم arc سپسا یک خط منکنی با یکی از دستور های

 

 
برای تبدیل ) .حاال رمآ مورد ن ر را که آنرا تبدیل به گروه یا کامپوننت کرده ایم انتخا  می کنیم

 make تخا  کردها و کلیک راست کردها وهر شکلی به گروه یا کامپوننتا ابتدا کل اجزای  را ان
group یا make component را می زنیم  
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تب یت Chris Fullmer Toolsرا می زنیم ا  extensions سرررررپسا  را  shape bender و در نهرا
 .انتخا  می کنیم

 

 
حاال باید خطی را که در راستای رمآ کشیدیم انتخا  کنیم و سپس خود منکنی را انتخا  می 

 .نیمک
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حاال قبل از اینتر کردن می توانیم جهت آنرا با کلید باال از کلید های چهار جهت اارررررلیا تغییر 

 .بدهیم  در نهایت با زدن اینتر رمآ منکنی ایجاد می شود
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یب برای هر نت به همین ترت فاده از این پالگین فرا  کامپون با اسرررررت یا گروه دیگری میتوانیم 

 .جاد کنیممنکنی آنرا ای
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 اسکچاپ

 طراحی گنبد در اسکچاپ
 

در این آموزش چگونگی طراحی گنبد در اسررکچاپ را خواهیم آموخت که و در طراحی مسررجد یا هر 
 .بنایی از آن استفاده ی کافی رو ببریم

ید خدمتتون بگم که برای طراحی گنبد در اسکچاپ راه های مختلفی وجود داره که بهترین ابتدا با
 .راه رو براتون آموزش خواهیم داد

طراحی گنبد در اسرررکچاپ باید یک سرررطح از خط های مختلفی ایجاد کنیم که در نهایت این  برای
ل به یک سطح خواهد شد خط ها به هم رسیده و ایجاد توده ای از خط ها را خواهد کرد که تبدی

 .که همان گنبد مورد ن ر ما میباشد پس مرحله به مرحله با هم پی  خواهیم رفت

مک ابزار به ک یک دایره  که  نه  ید بکنیم ای با که  کاری  که این دایره  circle او ین  جاد کنیم  ای
ما به شرر طراح شررید میتونه اندازه ی د خواه شررما باشرره و این کف گنبد شررماسررت و ی پیشررنهاد

 :متر میباشد ۶۶دایره ای به شعاع 

 

http://tarahshid.com/category/sketchup-2/
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به اررررورت کامال ارررراف در مرکز دایره  Line پس از رسررررم دایره باید یک خط یمود به دایره با ابزار
رسررم میکنیم  دقت کنید که خط رسررم شررده باید در جهت خطوط راهنمای آبی باشررد که این خط 

 :متر باشد که پیشنهاد ما است ۶۶هم میتواند 

 

  

دو نقطه به اررررورت روبروی هم رسررررم کرده و نقطه ی  point arc2 ه ی بعد به کمک ابزاردر مرحل
 :قرار میدهیم  سوا رو روی مرکز خط وسط
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 :این کار را تا جایی ادامه میدیم که تمامی زوایای گنبد ما شکل گرفته باشد 

 

ش سطح ایجاد  ست اقداا به پاک کردن  شده ا ده در کف گنبد و حاال که تمامی زوایای ما تکمیل 
 :خط مرکزی دایره میکنیم و پس از پاک کردن شکل زیر را خواهیم داشت
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در مرحله ی بعدی که مهمترین قسمت این طراحی میباشد اقداا به سطح سازی برای خطوط خود 
خواهیم کرد پس تمامی خطوط ایجاد شررررده رو انتخا  کرده و پس از آبی شرررردن که نشررررانه ی 

 را انتخا  کرده سررپس گزینه ی Draw د از منوی باالی اسررکچاپ گزینه یانتخا  خطوط میباشرر
Sandbox را انتخا  کرده و روی گزینه ی From contours کلیک میکنیم : 

 

 :سپس سطح زیر ساخته میشود که نمایی کلی از گنبد ما میباشد 
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کچر یرف رنگ طالیی میباشرررد در ادامه اقداا به متریال دهی به طرح خود خواهیم کرد که برای گنبد تسررر 
که در انتهای این آموزش تسرررکچر آن را قرار خواهیم داد که پس از ورود متریال مورد ن ر و در ن ر گرفتن 

 :ن ر خود شکل گنبد ما به شکل زیر خواهد بود  طول و یرض مورد
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بیشتر آدم ها حتی بهت تبریک میگم! اگه تالش کردی و شکست خوردی، " 
 " م نمی کنند!تالش ه

 دوستان خوب طراح شیدی:

این آموزش ها نقطه شرویی برای یاد گیری نرا افزار اسکچاپ می باشد  شما برای تسلط به این 
بارها تمرین کنید و از طریق روش های مختلف یلم خودتون رو  بارها و  ید  با نرا افزار قدرتمند 

دتون کمک کنید بررسی سایت طراح شید افزای  بدید  یکی از منابعی که شما می توانید به خو
توانایی خودتون در اسررکچاپ  به اررورت مداوا هسررت تا با جدید ترین آموزش ها و مقاالت بروز

 رو باال ببرید 

 چند کلمه حرف حسابننن

با وجود سایت ها و شبکه های اجتمایی مختلف در سطح اینترنت و ارا ه آموزش های گوناگون 
سررا یانه  سررکچاپا انتخا  در دنیای امروز طراحی امری پیچیده شررده اسررت و متنوع از نرا افزار ا

سب و برخی تنها  شوند که برخی از آن ها دارای کیفیت منا صوالت آموزشی زیادی تو ید می  مک
با ادا گذاری در وید وهای خارجی به بازار یرضه می شوند و ما باید بسیار هوشمند باشیم که از 

پس با بررسررری  ا مناسرررب ترین گزینه برای خودمان را انتخا  کنیم میان مکصررروالت ارا ه شرررده
کامل مجمویه های آموزشرررری مختلف انتخا  درسررررتی را داشررررته باشررررید همچنین میتونید رو 

 پیشنهاد طراح شید هم فکر کنید !

 یه پیشنهاد خوب!

اا به آموزش اسررکچاپ به اررورت تصررویری و گ 1395آکادمی طراح شررید با افتخار در اسررفند ماه 
ریزی دقیق برای هر انتخا  موضوع هر قسمت و تالش برای ارا ه بهترین  برنامه گاا را ارا ه نمود

 کیفیت آموزشی بای  مکبوبیت این بسته آموزشی گردیده است 

اهد داشررت و ادامه خو این بسررته آموزشرریا بروزرسررانی آکادمی طراح شرریدبا توجه به خط مشرری 
ید این مکصررول نمایند می توانند به اررورت رایگان و همیشررگی از کسررانی که یک بار اقداا به خر 

 این بروز رسانی ها بهره مند شوند 
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 گام  ۲۰موزش اسکچاپ در آ

 
تماا جز یات از آاازااجرا و مدیریت یک مدل سررره  در پکیج اسرررتثنایی ورود به جزیره طراح شرررید

بتواند  بسررته آموزشرریدن این بصررورت کامال یملی نشرران داده شررده تا هر کسرری بعد از دی بعدی
موزش بای  می شود هر آفی کالس بندی این کند از طر  خود را طراحی و مد سازی مدل سه بعدی

درس کوتاه و کامل باشرررررد و افراد بتوانند در هر زمان که نیاز دارند مثل یک منبع دوباره به پکیج 
نیاز به اینترنت و کار با  کنند و همچنین به د یل تصرررررویری و یملی بودن وید و بدون همراجع
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ستفاده با …سایت حتی در اتوبوس و  سیله هر از ا بایل( از آموزش ها ی پخ  وید و)مثل مو  و
اورت تقریبی  استفاده کنند  سته ی آموزشی به  دقیقه وید و با کیفیت آموزشی  230در این ب

زیر میتوانید اقداا   ینک با کلیک کردن رویفراهم گردیده است که  2017باال و آموزش اسکچاپ 
 به تهیه ی این بسته آموزشی نمایید 

 

 

 

 سخن پایانی
انجاا دهیم و پیداسررررت که  کاری به دنیا نیامده ایم که همه کارها را انجاا دهیما آمده ایم که

وقتی با هم باشررررریم کارهای بزرگ تری انجاا می دهیم  راز و رمز تشرررررکیل تیم ها و انجاا کار 
 :نهفته است و این که باور داشته باشیم ”هوش جمعی“ ر بهگروهی موفق در باو 

  ”هیچ یک از ما به اندازه همه ی ما هوشمند نیست“ 

به  ما همگی به این هدف می اندیشررررریم که در کنار یکدیگر بزرگترین کارها را انجاا دهیم و 
وه و این باور همدیگه کمک کنیم تا روز به روز رشررد کنیم  رشررد هر کدوا از ما یعنی رشررد یک گر

 !وجود داره که ما طراح شیدی ها قلبمون واسه تیممون می زنه

 :ما با داشتن مجمویه ای از افراد توانمند این باور را ایجاد کرده ایم که

  ”…جایگزینی نیست“
 کمی گرا ماا  تررنسدا یبعد هررس زیاررس لمد ارفزا انر ترین دهاررس انتو می را آپ ک ررسا

 نمونه و ندا ارفزا انر ینا ارطرفد ای حرفه ربسیا انبررکا که شد هیداخو متوجه کنید تجوررجس
 و پیشرفته ربسیا یها ارفزا انر با هشد ساخته یها نمونه با ارفزا انر ینا با هشد ساخته یها

 ینا رد ارره هررنوفزا از دهاررتفرررررسا و برررررررنص ناررمکا لیررررراا ترریل  دررکن می یبرار ب هپیچید
 ترررررررسا ارفزا انر

 دانلود

http://i.tarahshid.com/sketchup-learning-20-step/

