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مقدمه
در این دوره میخوانید داینامو چیست و چطور در فرآیند مدلسازی اطالعات ساختمان 1و طراحی میتواند به ما کمک کند .بعد
از پوشش دادن برخی مفاهیم اصلی برنامهنویسی ،از این تکنیکها برای وارد کردن و مدیریت انواع مختلف اطالعات در
داینامو استفاده میکنیم؛ بعد از آن به محیط طراحی سه بعدی میرویم و برای ساخت احجام از داینامو استفاده میکنیم؛ در
نهایت جریان کاری را از داینامو به رویت میبریم؛ فمیلیهای رویت 2را جانمایی میکنیم؛ پارامترها را میخوانیم و تغییر
میدهیم؛ با ساخت  Viewو  ،Sheetپروژههای جدید ایجاد میکنیم.
در پایان این دوره ،شما پایه و درکی قویتر نسبت به گذشته خواهید داشت و با دقت و توانایی بیشتر در پروژههایتان حضور
خواهید داشت.
 1مدلسازی اطالعات ساختمان  Building Information Modelingکه به طور مخفف به آن  BIMگفته میشود.
 2تمامی فایلهای نرمافزار رویت از جمله قالبهای پروژه ،شیتها و همینطور مبلمانها همگی به عنوان  Familyشناخته میشوندRevit Families, Family :
 Templatesو ...
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ایجاد نماها ) (Viewsو شیت ها ) (Sheetsو تغییر نام آنها
توانایی تعامل داینامو با رویت محدود به مدل المنتها 1نیست .ما همچنین میتوانیم ایجاد و یا ویرایش نماها 2و شیتها 3را
نیز اتوماسیون کنیم .اگر شما مدیر  BIMدر شرکتتان هستید ،این تمرین را اصال از دست ندهید .در تمرین اول میخواهیم
5
پالن طبقه 4جدید در پروژه رویت ایجاد کنیم .لطفا  SampleProject-v2019-04-start.rvtرا باز کنید .اگر در مرورگر پروژه
به تعداد طبقات نگاه کنیم متوجه میشویم که در این پروژه فقط پالن یک با نام  LEVEL 01ایجاد شده است:

حاال برنامه داینامو را از سربرگ  Manageو پانل  Visual Programmingاجرا کنید و سپس با کلیک بر روی گزینه

New

یک فضای کاری جدید ایجاد نمایید:
Manage > Visual Programming > Dynamo

در ابتدا حالت اجرای داینامو را روی  Manualقرار دهید سپس در کتابخانه داینامو به آدرس زیر بروید:
Revit > Views

در بخش  Viewتمامی گرههای مربوط به ایجاد و ویرایش نماها و شیتها وجود دارد .به مرورگر پروژه نگاه کنید ،در حال
حاضر ،نمای پالن طبقه اول  Level 01ایجاد شده است .اجازه بدهید از داینامو برای ایجاد پالن طبقه دوم ) (Level 2استفاده
کنیم .برای انجام این کار به آدرس زیر بروید و روی گره  ByLevelکلیک کنید:
Revit > Views > FloorPlanView > ByLevel

آدرس گره در نسخه قدیمی تر

info@bimtype.ir
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همانطور که در شکل قبل مالحظه میکنید گره  ByLevelفقط یک ورودی دارد به نام  levelکه میزبان تراز پروژه است.
برای لیست کردن تمامی ترازهای موجود در پروژه به گرهای بنام  levelsنیاز داریم .لطفا در جعبه جستجو کلمه  levelsرا
جستجو کنید و رو آن کلیک نمایید.
Revit > Selection > Levels

آدرس گره در نسخه قدیمی تر
لیست آبشاری این گره را باز کرده و گزینه

Level 2

دایناموRevit > Selection > Levels :

را کلیک کنید .خروجی گره

Levels

را به ورودی

level

گره

 FloorPlanView.ByLevelوصل کنید.

حاال روی  Runکلیک کنید و تغییرات انجام شده را در مرورگر پروژه مشاهده کنید.

در مرحله بعدی به این موضوع بپردازیم که چگونه میتوان نام تراز جدید را کنترل کرد؟ در اینجا از گرهای بنام
 SetParameterByNameاستفاده میکنیم .لطفا در جعبه جستجو عبارت  SetParameرا تایپ کنید تا گره مورد نظر
جستجو شود ،روی این گره کلیک کنید تا به فضای کاری اضافه شود.
Revit > Elements > Element > SetParameterByName

info@bimtype.ir
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آدرس گره در نسخه قدیمی تر

دایناموRevit > Elements > Element > SetParameterByName :

کاربرد گره  SetParameterByNameمحدود به مدل المنتها نیست .از این گره میتوان برای نام گذاری اکثر المانها در
رویت استفاده کرد که نماهای رویت هم شامل این دسته از المانها میشوند .گره  SetParameterByNameسه ورودی
دارد:
•
•
•

ورودی

element
parameterName
value
element

در این تمرین همان ترازی است که چند لحظه پیش آن را ایجاد کردیم .لطفا خروجی گره

 FloorPlanView.ByLevelرا به ورودی  elementگره  SetParameterByNameوصل کنید.

در مرورگر پروژه روی تراز  Level 2دبل کلیک کنید تا این پالن باز شود.

پارامتری که در رویت نام تراز را نشان میدهد  View Nameنام دارد .برای یافتن آن ،بدون این که چیزی را در پروژه رویت
انتخاب کنید در پالت  Propertiesبه بخش  Identity Dataبروید .در اینجا پارامتر  View Nameرا خواهید یافت.
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برای فراخوانی پارامتر  View Nameاز گره  Stringاستفاده میکنیم .لطفا در جعبه جستجو عبارت  Stringرا تایپ کنید تا
گره مورد نظر جستجو شود و برای اضافه شدن آن به فضای کاری ،روی این گره کلیک کنید.
داینامو به امالی کلمات حساس است و برای فراخوانی پارامترها الزم است نام پارامتر را همانطوری که در رویت هستند ،تایپ
کنید .برای گره  Stringعبارت  View Nameرا تایپ کنید .به بزرگ و کوچک بودن کاراکترها و فاصله بین آنها دقت کنید:

گره  Stringرا به ورودی  parameterNameگره  SetParameterByNameوصل کنید .در قدم بعدی کافیست گره String

را انتخاب کنید و با فشردن کلیدهای  Ctrl+Cو  Ctrl+Vیک نسخه از آن تکثیر کنید .در  Stringدوم عبارت  Level 02را
تایپ کنید و آن را به ورودی  valueگره  SetParameterByNameوصل کنید و روی  Runکلیک کنید.

روی  Runکلیک کنید.
(در نسخه های قدیمی تر) رویت از شما سوالی میپرسد که به احتمال زیاد برایتان آشناست:

"آیا تمایل دارید که نام تراز و نماهای مورد نظر را تغییر دهید؟"

info@bimtype.ir
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من معموال گزینه  Yesرا انتخاب میکنم تا هماهنگی امالیی بین تراز و نماهای مربوطه با نام انتخاب شده جدید حفظ شود.
همانطور که مطابق شکل زیر در پالتهای
پارامتر  View Nameو نام تراز انتخاب شده است.

Properties

و

Project Browser

مشاهده میکنید ،کلمه

Level 02

برای

در تمرین بعدی از داینامو برای ایجاد شیت برای تراز  Level 02استفاده میکنیم .گرههای مربوط به  Sheetها در کتابخانه
داینامو در آدرس زیر قرار دارد:
Revit > Views > Sheet

همانطور که مالحظه میکنید دو گره برای ساختن  Sheetوجود دارد:

تنها تفاوت شان این است که گره اول یک  Sheetرا ایجاد میکند و فقط یک نما ) (Viewروی آن قرار میگیرد در حالی
که گره دوم میتواند یک  Sheetایجاد کند و چندین نما ) (Viewsرا بر روی آن قرار گیرد.
در شروع برای ایجاد شیت روی گره اول یعنی گره  ByNameNumberTitleBlockAndViewکلیک کنید و آن را به فضای
کاری اضافه کنید:
برای انجام این کار به آدرس زیر بروید و روی گره  ByNameNumberTitleBlockAndViewکلیک کنید:
Revit > Views > Sheet > ByNameNumberTitleBlockAndView
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آدرس گره در نسخه قدیمی تر داینامو:

Revit > Views > Sheet > ByNameNumberTitleBlockAndView

این گره برای ایجاد کردن یک شیت نیاز به  4ورودی دارد.
•
•
•
•

sheetName
sheetNumer
titleBlockFamilyType
view

ورودیهای  sheetNameو  sheetNumerکه هر دو ورودی از جنس  Stringدریافت میکنند؛ ورودی
 titleBlockFamilyTypeاز گرهای با فمیلی تایپ خودش استفاده میکند که مشابه این حالت را در برخی دروس استفاده
کردیم و ورودی  viewهم ورودی از جنس  Elementنیاز دارد.
در این تمرین ما یک گره از نوع  View Elementداریم که همان گره  FloorPlanView.ByLevelاست .لطفا خروجی گره
 FloorPlanView.ByLevelرا به ورودی  viewگره  Sheet.ByNameNumberTitleBlockAndViewوصل کنید .برای
ورودیهای  sheetNameو  sheetNumerاز گره  Stringاستفاده میکنیم .لطفا عبارت  Stringرا در جعبه جستجو تایپ
کنید و دوبار روی این گره کلیک کنید تا دو نسخه از آن در فضای کاری ایجاد گردد .برای گره  Stringاول عبارت
 FLOOR PLANرا تایپ کنید و برای گره  Stringدومی شماره شیت را بعنوان مثال عبارت  A-102تایپ کنید.

SECOND

برای ورودی سوم یعنی  titleBlockFamilyTypeاز گرهای بنام  Family Typesاستفاده میکنیم .لطفا کلمه  Familyرا
جعبه جستجو تایپ کنید تا گره  Family Typesدر نتایج جستجو ظاهر شود .روی گره  Family Typesکلیک کنید تا به
فضای کاری اضافه شود.
Revit > Selection > Family Types

آدرس گره در نسخه قدیمی تر
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از منوی آبشاری این لیست یکی از فمیلیهای مربوط به شیت را انتخاب کنید .من فمیلی شیت  A0 metric:A0 metricرا
انتخاب میکنم.

نکته :اگر فمیلی شیت در این منو وجود ندارد میتوانید در برنامه رویت با استفاده از سربرگ  Insertو گزینه

Load Family

از فمیلیهای موجود در آدرس زیر ،یکی از فمیلیهای مربوط به ایجاد شیت را اجرا کنید.
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Metric\Titleblocks

خروجی گره  Family Typesرا به ورودی  titleBlockFamilyTypeگره

Sheet.ByNameNumberTitleBlockAndView

وصل کنید.

حاال روی  Runکلیک کنید تا ببینید آیا داینامو شیت جدید را در رویت ایجاد میکند یا خیر؟
همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید ،شیت با نام  A-102-SECOND FLOOR PLANبرای من ایجاد شد.
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و اگر روی نام این شیت دوبار کلیک کنم میتوانم نام شیت و همچنین شماره شیت را در جدول آن مشاهده کنم.

در این بخش تمرین کردیم که چگونه میتوان در کوتاهترین زمان به صورت اتوماتیک نما را ایجاد کنیم و آن را بر روی
شیت قرار بدهیم .شیت جدید ایجاد کنیم و نام آن را تغییر بدهیم؛ همه این کارها برای ما فقط دو دقیقه طول میکشد .حاال
مقایسه کنید اگر داینامو نباشد ،برای ایجاد تعداد شیتهای الزم در یک پروژه در رویت چقدر زمان باید به این کار اختصاص
بدهید .نکته مهم اینجاست که یکبار گراف داینامو را ایجاد و آن را ذخیره میکنید و به راحتی در تمامی پروژههای آتی استفاده
میکنید .با بکارگیری داینامو میتوانید صرفه جویی بسیار خوبی در زمان داشته باشید.
info@bimtype.ir
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Model Elements 1

Views 2؛ در رویت پالن طبقات ،مقاطع ،نماهای ساختمانی ،پرسپکتیوها جداول متره و  ...همگی جزو نماهای پروژه هستند .بنابراین هرجای متن کلمه نما بکاربرده شده
است منظور نمای ساختمانی نیست و ممکن است منظور نویسنده پرسپکتیو و یا پالن طبقه و  ...باشد.
Sheets 3
Floor Plan 4
Project Browser 5
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