
 

 WWW.Bimlearn.org                              بردن فایل رویت به مکسآموزش                                               محمد پاک نظر

 

1 

 رندر گیری جهت مکس دی تری افزار نرم برای رویت فایل EXPORT نحوه      

 و عمران معمار، مهندسان دهاستفا که برای است سازی اطالعات ساختمانمدل افزار نرم اتودسک رویت

 . شودمی استفاده ساختمانی جزئیات ترسیم و بعدی سه سازیمدل برای و دارد کاربرد تأسیسات

 عالمت و یادداشت بعدی، سه صورت به آن هایمولفه و سازه و ساختمان طراحی توان کاربران به برنامه این

 د.دههای مدل ساختمان را میه دادهز پایگاا ساختمانی اطالعات دسترسی و بعدی دو عناصر با گذاری

بعدی )قابلیت مدیریت مالی و هزینه  ۴ای رویت قادر به گردآوری اطالعات و مدل سازی ساختمان به گونه

ریزی و ( با ابزاری برای طرحنامندمی  ۴D BIM تولید و مصرف بر پایه زمان عالوه بر ترسیم سه بعدی را

 از آن است. تا ساخت و ویرانی پس ردیابی طبقات مختلف در شیوه زندگی ساختمان، از مفهوم

 شوندمی اجرا ویندوز عامل سیستم روی بر که است تأسیسات و عمران معماری، افزار دارای سه نسخهاین نرم

 .دبر روی سیستم عامل مک نیز نصب خواهد ش Camp Boot افزونه از استفاده با و

امکان ، های ساختمانبعدی نقشه ۲بعدی و ۳ترسیم همزمان خصوصیات و مزایای این نرم افزار می توان به از 

حاسبه متره ساختمان و تغییر سریع آن در صورت م، انجام مطالعات اقلیمی )نور و سایه( بر روی ساختمان

ورودی و ) Dmax3 ،اتوکد و نیز IFC از طریق BIM افزارهایقابلیت ارتباطی با دیگر نرم، اهتغییر نقشه

 اشاره کرد. و ... (خروجی

خوبی جهت می تواند نرم افزار  ن موتور رندر محسوب نمی شودبعنوای ضمن اینکه نرم افزاررویت  افزارنرم 

ح مدلسازی شده خود را خروجی گرفته و با نرم و این قابلیت وجود دارد که کاربر بتواند طر باشد رن رندگرفت

 افزار دیگری رندر بگیرد.

 

 مکس دی تری افزار نرم واردبرای رندر گرفتن  و کنیم تبدیلرا  ناخودم فایل طریق چند به نیماتو می ما

،  DWG چون )هم ،دنشمی با کداتو های فرمت ،ی مناسب جهت گرفتن خروجیفرمت ها ازیکی  ببریم.

DXF  ،DGN  و یاSAT ) با فرمت  یا وFBX یمریگب خروجیمستقیم برای این نرم افزار  بصورت. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3
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 به نیدابتو تا کنید مکس دی تری مندقدرت افزار نرم وارد مستقیما رویت لینک یا و اتوکد لینک صورتیا بو 

 .بپردازید انخودت کار ادامه

 .بگیرید قرار بعدینمای سه  در احل کار ابتدااز شروع مرقبل  

 

 

 

 تنظیمات باید که ودش می نمایان شمابرای  ای پنجره کردید تبدیل کد فرمتهای به را ناخودت فایلکه زمانی 

 .یدده نجاما باید را آن
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 زده تا پنجره زیر برای شما نمایان شود. را 1شماره گزینه 

 

را  Unit & Coordinates در این قسمت گزینه ی اده شده است،برای شما نشان د ۲همانطور که شماره 

 کلیک می کنیم. Next روی کرده و Ok  ، ۳ شماره نهایتا قرار داده و Meter زده و واحد را روی 

 

 .کنید اجرا را مکس دی تری افزار نرمحال 

 را انتخاب می کنیم. Importکلیک کرده و  Mمنوی روی 
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 د.شو می باز ما برای زیر پنجره .یدهبد رافزا نرم به را خود کار مسیر و کنید بارگزاری را ناخودت کار سپس
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 می باشد. Import تنظیمات برای که

 کنید. Ok دهید و  انجام را تنظیمات

 DRAG صورت به کردید؛ ذخیره که قسمتی از کردید تبدیل که را خود کار، ت حالت دوم نیزاکسپوربرای 

 را بزنید. IMPORT FILE گزینه ی سپس و بکشید خود مکس محیط به


