 7کهید ظالیی جری دی ىکس ةرای ىػياران
در اداىَ ىلاالت آىّزش  d max3کَ از شایث ٌيایَ ٌگار دٌتال کردید ،ایٍتار ةَ شراغ جظرید کارةردُای جری دی ىکس در ذّزه ىػياری رفحیو .در
اداىَ ةا ٌيایَ ٌگار ُيراه ةاطید.

کهید اول  :کارةرد جری دی ىکس در ظراذی و ىدنصازی ٌيای شاخحيان:
ٌيا و ظاُر شاخحيان ارائَ ای اشث از جياىی فػانیث ُا و زذيث ُای کظیده طده صفر جا صد یک شاخحيّن! واشَ ُيیً ظراذی ٌيای شاخحيان
ىِيحریً كصيث یک شاخحيٌَّ .جياىی جری دی ىکس کاراٌی کَ ةَ فػانیث در ایً رطحَ ىی پردازٌد ،از ظراذی جا ىدنصازی و رٌدر ىی جًٌّ جّ ایً
ذّزه فػانیث داطحَ ةاطً .ةا طرکث ُا و کافرىاُای زیادی کار کًٍ و کهی پروژه ظراذی جری دی ىکس ةگیرن کَ پّل خیهی خّةی ُو داره.
ظراذی ٌيای شاخحيّن آیٍده خیهی خّةی ةرای ظراذای جری دی ىکس داره.

namayenegar@gmail.com

www.namayenegar.ir

1

کهید دوم  :کارةرد جری دی ىکس در ىػياری داخهی :
ایً رطحَ ایً روزا ایٍلدر طهّغ و پرکار طده کَ ىً خیهی وكحا ىختّر ىیظو خیهی از کارای ظراذی داخهی رو رد کٍو .چّن واكػا ٌيیرشو اٌخاىظّن
ةدم .غهی انخصّص ٌزدیکای غید کَ ىیظَ چّن ُيَ ةَ فکر دکّراشیّن حدید ُصحً ظراذای دکّراشیّن داخهی و ىػيارا خیهی شرطّن طهّغ
ىیظَ .ىیدوٌیً آخَ ىظحری کَ درک درشحی از ظراذی ٌداره اوٌا فلط غکس خروحی ٌِایی از جری دی ىکس رو ىیتیًٍ و ٌظر ىیدن .ظراذی
داخهی ةا جری دی ىکس رو دشث کو ٌگیریً .ایً ىّرد ةَ حرات یکی از ةی ٌظیرجریً کارُای ٌرم افزار جری دی ىکس ةَ ذصاب ىیاد .ىً شال 94
ةا ظراذی داخهی جری دی ىکس جٌّصحو د رغرض  6ىاه  20ىیهیّن جّىً درآىد کصب کٍو .ایٍلدر پروژه داطحو کَ وكث خّاةیدن ٌداطحو .و حانب
ایٍکَ ایٍلدر ایً صٍػث رطد کرده کَ ىظحریای ظراذی داخهی ةدون جصّیر جری دی ىکس اصال ةَ طيا شفارش ٌيیدن .یػٍی طرظظّن ةرای
كرارداد دکّراشیّن داخهی دیدن جصّیر پایان کار از ظریق جری دی ىکصَ .خب انتحَ ذلو دارن کارفرىا ىػيّال دوس داره ةاةث پّنی کَ خرج ىیکٍَ
ظراذی ٌِایی کارطّ ةَ صّرت ىهيّس ةتیٍَ ،درکض کٌٍَ ،ظر ةده و كتم از احرا ىظکالجظّ اصالح کٍَ.
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کهید شّم  :شاخث ىدل ُای ویالیی ةا جری دی ىکس
ظراذی و ىدل شازی ویالُا ،ةاغ ُا و فضای شتز یکی دیگَ از کارةردای ةیظياره جری دی ىکس ُصحض کَ در اون ارائَ ظرح ُای ویال در ىػياری
جّشط جری دی ىکس یَ کاره رایج طده .كاةهیث رٌدر ُای خارحی و فضاُای شتز در جری دی ىکس ةَ طکم ذرفَ ای و واكع گرایاٌَ ةَ خاظر
ویژگی ُای ٌّرپردازی و ىحریال دُی پیظرفحَ خیهی زیاد طده و در اصالح رٌدرُای  exteriorحهّه ُای خیهی خّةی ةَ ظرح ُای ىػياری ىیدن.
جرکیب ظرح ُا و رٌدرُای داخهی و خارحی در کٍار ُو ىیحٌَّ یَ پرزٌث کار غانی ىلاةم کارفرىاُا ةاطَ.

کهید چِارم  :ظراذی و ىدنصازی ىرّظَ و نٍداشکیپ ةَ وشیهَ جری دی ىکس
ظراذی ىرّظَ ُو از کارةرد ُای ٌرم افزار جری دی اشحّدیّ ىکس در ىػياری ُصحض  ،ىرّظَ شازی ُا  ،اشحخر  ،آةٍيا و جيام كصيث ُای
ىرّظَ ةا ٌرم افزار و پالگیً ُای جری دی ىکس شاخحَ ىی طٌّد .در ٌرم افزار جری دی ىکس ایً فضاُا رو ىیظَ ةَ صّرت خیهی واكػی ةَ وحّد
آورد .ایً ظراذی ُا در ُایث ةا حهّه ُای ةصری ویژه ای کَ ةِض پصث پروداکظً گفحَ ىیظَ حذاةیث ةی ٌظیری رو ةرای پروژه ُای ىػياری
فراُو ىیکٍَ .ىيکٍَ ةگیً خب خیهی ٌرم افزارُای دیگَ ىثَ جری دی ىکس ُصث ونی ٌرم افزار ُای دیگَ ىيکً ٌیصث ةَ نراظ شرغث و کیفیث
و راذحی ةَ پای جری دی ىکس ةرشً و جّاٌایی ركاةث ةا ایً ٌرم افزار را داطحَ ةاطً.
کهید پٍخو  :ظراذی دیحیم ُای شَ ةػدی احرایی ةا جری دی ىکس
گاُی ةرای جفِیو ةیظحر حرئیات احرایی ةَ کارفرىا و یا غّاىم احرایی  ،دیحیم ُای احرایی ىػياری رو ةَ صّرت شَ ةػدی ةا جری دی ىکس
ىدنصازی کرده و رٌدر ىی گیرٌد ،ایً کار ةاغخ درک ةِحر ىخاظب از روش احرای دیحیم ىیظَ .فرض کٍید طيا یَ ٌيایی رو ظراذی کردیً و ةرای
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ایٍکَ ةَ کارفرىا ةگیً دكیلا ذکاکی روی شحّن ُا ةَ چَ صّرت درىیاد ،ةاید اون حزئیات رو در جری دی ىکس طتیَ شازی کٍید جا درک ایً
دیحیم خاصّاشض آشّن جر ةظَ .در ٌحیخَ زودجر ىحلاغد ىیظَ کَ طيا كراره چیکار کٍیً .ایٍخّریَ واشَ شرىایَ گذاری کَ داره ىیکٍَ راذث جر
جّحیَ ىیظَ .انتحَ ایٍو ةگو کَ ىدنصازی دیحیم ُای ىػياری ةرای پروژه ُای خاص اشحفاده ىی طّد و در ُر پروژه ای ىلرون ةَ صرفَ ٌیصث .ىثال
در پروژُایی کَ ٌيای روىی دارن خیهی کاةرد داره .چّن در ٌِایث کارفرىا جصيیو داره ُيّن ظرح ُای خاصی رو کَ جّی ظراذی ایخاد کردیً
جّی واكػیث ةتیٍَ! و ىخری ظرح یا ُيّن ةرش کار شٍگ ،شی ان شی کار شٍگ ٌيا ةاید ظرح و ٌلظَ احرایی طيا رو داطحَ ةاطَ.
کهید طظو  :شاخث اٌیيظً ُای ىػياری در جری دی ىکس
اٌیيیظً ىػياری یَ فیهو از شٍاریّی فکری ىػيار ُصحض ،ةا شاخث اٌیيیظً ىػياری در جری دی ىکس ىخاظب در فضا كدم ىیزاره و ىیحٌَّ جّی
فضای فکری طيا کَ ذاال ةَ طکم ةصری دروىده ذرکث کٍَ و ىرّ ایده ُا و خالكیث ُای طيا ةظَ کَ ةَ ةِحریً روش ىيکً ارائَ دادیً .طتیَ
شازی ورود ٌّر خّرطید از پٍخره ُا ،حایگذاری نّشحر ُا و ٌّرُای ىخفی ،ىحریال ُا دیّارُا ،کف و اطیاء  ،جرکیب ُا و ىدنصازی ُای گٌّاگّن و
ظراذی فضا ُای ىخحهف در جری دی ىکس ةَ ىخاظب کيک ىیکٍَ جا ةَ صّرت ىهيّس ظراذی طيارو درک کٍَ .اٌیيیظً ُا ُو ٌیز از ىرتّةیث
زیادی ةرخّدار ُصحٍد چراکَ افراد ةصیار ذرفَ ای از اٌیيیظً در پروژه خّد اشحفاده ىی کٍٍد و اشحفاده از اٌیيیظً ةرای پروژه ُای گران كیيث
کاةرد دارد و ایً ُو ازون دشحَ فػانیث ُایی ُصحض کَ ویژه پروژه ُای طاخصَ .ىً جا االن ذدود  8پروژه اٌیيیظً ذرفَ ای ىػياری کار کردم کَ
در آیٍده ذحيا واشحّن ىیزارم روی شایث ٌيایَ ٌگار ةتیٍیً.
ٌيٌَّ ای از جیزرُای ظراذی طده جّشط ٌيایَ ٌگار کَ در آن از جری دی ىکس ةرای اٌیيیظً شازی اشحفاده طده اشث.
جیزر افححاذیَ حظٍّاره ةیً انيههی فیهو رطد

کهید ُفحو  :ىػرفی ىحریال ةا جری دی ىکس
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اغراق آىیز کردن و یا ةِحر حهّه دادن و یا ىػرفی یک ىحریال حدید و … ىی جٌَّ یکی دیگَ از کارةرد ُای اغخاب اٌگیز جری دی ىکس در ىػياری
ةاطد  ،ىحریال ُا در جری دی ىکس ةا جيام ویژگی ُای ذاجی خّد ةَ صّرت کاىال واكػی شاخحَ ىیظً و در اةػاد ىحٍاشب و ةَ حا ةَ کارةرده ىیظً.
ذحی در ىّاردی در ٌّر پردازی ُای ىخحهف ىّرد آزىایض كرار ىی گیرد جا در ةِحریً صّرت در فضا حا ةگیرن .جری دی ىکس کاران ةاید طٍاخث
خّةی ٌصتث ةَ ىحریال داطحَ ةاطً جا ةحًٌّ ةَ ةِحریً طکم ىيکً جّی پروژه ُای خّدطّن ازش اشحفاده کًٍ .ةَ غٍّان ىثال اگر خاظرجّن ةاطَ
 4، 3شال پیض پٍم ُای شَ ةػدی کَ ةا  CNCشاخحَ ىیظدن خیهی روی ةّرس ةّد و جيام ُحم ُا و کافی طاپ دکّرطّن طده ةّد D panel3
و یکی از ةِحریً اةزارُای ىػرفی ایً ىحریال جّی ةازار جری دی ىکس ةّد کَ جٌّصث ةَ خّةی ایً ىحریال رو ةَ ةازار ىػرفی کٍَ.
اگر ةیظحر ازیً ىیخّایً ةدوٌیً جری دی ىکس در ذّزه طتیَ شازی چلدر كدرجيٍده پیظٍِاد ىیکٍو ةَ نیٍک زیر ذحيا یَ شری ةزٌیً:
آةخکث ُای شَ ةػدی در جری دی ىکس
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