
 

 

  جاروب یک مقطع روی مسیر مقدمات-درس اول

  کار با سطوح سازمانی SketchUpمعرفی 

  های پست و بلندبا استفاده از منحنی TINایجاد سطح  ُبعدیهای سهانواع مدل

  نویسبا استفاده از چرک TINایجاد سطح  ها و وجوهی لبههمه چیز درباره

  حرکت و هموارسازی نقاط سطح ها و وجوهارتباط بین لبه

  TINحکاکی یک مدل روی سطح  SketchUpآشنایی با محیط 

  TINایجاد نقش دوبُعدی روی سطح  اینوار منوی کرکره

  TINافزودن جزئیات به سطح  نوارهای ابزار

  TINهای سطح معکوس کردن لبه کشیی نقشهمنطقه

  بُعدیهای سهدرج متن نوار وضعیت

  آشنایی با ابزارهای کمکی-درس ششم هافیلد سنجش اندازه

  نما بر روی موضوعاتابزار پرش مکان منوهای حساس به زمینه

  ایهای نقطهاستنباط کادرها

  های خطیاستنباط تنظیم واحد

  نما بدون استفاده از موضوعاتپرش مکان سازی خودکار سندذخیره

  ی صحنهگانهتنظیم محورهای سه فرض اسنادپیشهای تعریف محل

  ابزار متر نواری ی تصویرکنترل صفحه-درس دوم

  سنجابزار زاویه نمایی صحنهنمایی و کوچکبزرگ

  گذاریاندازه نمایی یک محدودهبزرگ

  هاگذارینکات مربوط به اندازه نمایی تمام موضوعاتبزرگ

  برشصفحات  ی دیدچرخش نقطه

  مدیریت کارها-درس هفتم جایی صحنهجابه

  بندی موضوعاتگروه تغییر موقعیت دوربین

  اجزای موضوعات مرکب نگاه کردن به اطراف صحنه

  کنندهکار با تابلوی خالصه زنی در صحنهقدم

  مخفی و آشکار کردن موضوعات نماهای استاندارد

  هاها و بلوکقفل و از قفل خارج کردن گروه پرسپکتیو؟های موازی یا نما با لبه

  هاکار با الیه بازیابی نماهای پیشین و پسین

  های موضوعاتتغییر ویژگی تنظیم سبک نمایش وجوه

  ابزارهای کار با موضوعات صُلب هاتنظیم سبک نمایش لبه

  ورود موضوعات درج و پردازش سایه

  صدور موضوعات انداختن یا دریافت سایهکنترل سایه 

  تنظیم سبک نمایش صحنه درج و پردازش مه

  ی دید تصویرتنظیم نمای صحنه نسبت به زاویه سازماندهی صحنه

  نسبت دادن ماده به موضوعات-درس هشتم مدیریت انیمشین

  مدیریت مواد صدور انیمیشن

  صورت فعل و انفعالیایجاد ماده به انتخاب و تغییر شکل موضوعات-درس سوم

  تنظیم بافت روی سطوح دوار انتخاب موضوعات

  تنظیم بافت روی سطوح تخت Selectآشنایی با ابزار 

  SketchUpبرای  V-Rayآموزش -درس هشتم یک موضوعاتبه  انتخاب یک

  و...( Dome ،Rectangle ،Sphere)شامل  V-Rayکار با انواع نورهای  انتخاب با استفاده از تکنیک کلیک و کشیدن ماوس

  SunLightکار با  Editای انتخاب با استفاده از ابزارهای موجود در منوی کرکره

  HDRIهای تصاویر استفاده از جلوه ها و وجوهی لبهانتخاب پیشرفته

  V-Ray Materialایجاد مواد با استفاده از امکانات  Outlinerاستفاده از تابلوی 

  های شفاف و رنگی، آیینه و...(ایجاد مواد ویژه )شامل شیشه حذف موضوعات

  V-Ray ی موادخانهکتابکار با  تغییر موقعیت موضوعات

  V-Rayکاری توسط موتور پرداخت پرداخت چرخش موضوعات

  V-Rayی پرداخت آشنایی با امکانات پنجره گذاری موضوعاتمقیاس

  SketchUp عملی در کنیكو تکاربردی  ةپروژانجام چند  نکاتی در مورد ابزارهای تغییر شکل

   برداری از موضوعاتنسخه

   ایجاد کپی منظم

   ترسیمات دوبُعدی-درس چهارم

   خطترسیم پاره

   ترسیم خط با دست آزاد

   چهارضلعیترسیم 

   ترسیم چهارضلعی چرخش یافته

   ترسیم دایره

   ترسیم چندضلعی منتظم

   ترسیم کمان

   تایپ متن معمولی

   بُعدیهای سهخلق مدل-درس پنجم

   امتداددهی سطوح بسته

   تکرار سطوح بسته

 

SketchUp  کاری از شرکت العاده سادهفوقسازی، با ابزارهایی مدل منظوربه افزارینرم ،Trimble 


