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 مقدمه
به ما کمک کند. بعد تواند میو طراحی  1مدلسازی اطالعات ساختمان فرآینددر  چطور داینامو چیست وخوانید می در این دوره

برای وارد کردن و مدیریت انواع مختلف اطالعات در  هانویسی، از این تکنیکاصلی برنامه مفاهیماز پوشش دادن برخی 

در  ؛کنیمرویم و برای ساخت احجام از داینامو استفاده میبعد از آن به محیط طراحی سه بعدی می ؛کنیماستفاده میداینامو 

خوانیم و تغییر پارامترها را می ؛کنیمرا جانمایی می 2های رویتفمیلی ؛بریمنهایت جریان کاری را از داینامو به رویت می

 کنیم.های جدید ایجاد می، پروژهSheetو  Viewبا ساخت  ؛دهیممی

 حضور هایتاندر پروژهتر توانایی بیشبا دقت و  تر نسبت به گذشته خواهید داشت ودرکی قویپایه و این دوره، شما  در پایان

 خواهید داشت.

 شود.گفته می BIMکه به طور مخفف به آن  Building Information Modelingمدلسازی اطالعات ساختمان   1
Family Revit Families ,شوند: شناخته می Familyها همگی به عنوان و همینطور مبلمان هاشیتهای پروژه، افزار رویت از جمله قالبهای نرمتمامی فایل  2

Templates ... و 
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 هاو تغییر نام آن (Sheets)ها  تیو ش (Views)نماها  جادیا

را  3هاتیو ش 2نماهاو یا ویرایش  جادیاتوانیم نیست. ما همچنین می 1هاتوانایی تعامل داینامو با رویت محدود به مدل المنت

خواهیم در تمرین اول می اصال از دست ندهید.تان هستید، این تمرین را در شرکت BIMاگر شما مدیر  اتوماسیون کنیم.نیز 

 5را باز کنید. اگر در مرورگر پروژه rvtstart-04-2019v-SampleProject.لطفا  جدید در پروژه رویت ایجاد کنیم. 4پالن طبقه

 :ایجاد شده است LEVEL 01با نام یک  پالن این پروژه فقطدر شویم که به تعداد طبقات نگاه کنیم متوجه می

 

 Newاجرا کنید و سپس با کلیک بر روی گزینه  Visual Programmingو پانل  Manageحاال برنامه داینامو را از سربرگ 

 یک فضای کاری جدید ایجاد نمایید:

Manage > Visual Programming > Dynamo 

 

 :ابخانه داینامو به آدرس زیر برویددر کتقرار دهید سپس  Manualدر ابتدا حالت اجرای داینامو را روی 

Revit > Views 

نگاه کنید، در حال مرورگر پروژه به  وجود دارد. هاتینماها و شهای مربوط به ایجاد و ویرایش تمامی گره Viewدر بخش 

استفاده  (Level 2)پالن طبقه دوم ایجاد شده است. اجازه بدهید از داینامو برای ایجاد  Level 01 پالن طبقه اول ر، نمایضحا

 کلیک کنید: ByLevelو روی گره  برای انجام این کار به آدرس زیر بروید کنیم.

Revit > Views > FloorPlanView > ByLevel 

 

Revit > Views > FloorPlanView > ByLevel  قدیمی تر داینامو:آدرس گره در نسخه  
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که میزبان تراز پروژه است.  levelفقط یک ورودی دارد به نام  ByLevelکنید گره مالحظه می قبلدر شکل همانطور که 

را  levelsنیاز داریم. لطفا در جعبه جستجو کلمه  levelsی بنام ابرای لیست کردن تمامی ترازهای موجود در پروژه به گره

 جستجو کنید و رو آن کلیک نمایید.

Revit > Selection > Levels 

 

Revit > Selection > Levels :آدرس گره در نسخه قدیمی تر داینامو 

گره  levelرا به ورودی  Levelsخروجی گره  .را کلیک کنید Level 2لیست آبشاری این گره را باز کرده و گزینه 

FloorPlanView.ByLevel  .وصل کنید 

 

 کنید.مشاهده یک کنید و تغییرات انجام شده را در مرورگر پروژه لک Runحاال روی 

 
ای بنام در اینجا از گره توان نام تراز جدید را کنترل کرد؟این موضوع بپردازیم که چگونه می در مرحله بعدی به

SetParameterByName کنیم. لطفا در جعبه جستجو عبارت استفاده میSetParame  را تایپ کنید تا گره مورد نظر

 تا به فضای کاری اضافه شود. روی این گره کلیک کنید، جستجو شود
Revit > Elements > Element > SetParameterByName 
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Revit > Elements > Element > SetParameterByName :آدرس گره در نسخه قدیمی تر داینامو 

ها در توان برای نام گذاری اکثر المانها نیست. از این گره میمحدود به مدل المنت SetParameterByNameگره  کاربرد

سه ورودی  SetParameterByNameشوند. گره می هااز المان شامل این دستهی رویت هم که نماها رویت استفاده کرد

 دارد: 

• element 
• parameterName 
• value 

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

FloorPlanView.ByLevel  را به ورودیelement  گرهSetParameterByName .وصل کنید 

 

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

 

بدون این که چیزی را در پروژه رویت آن، نام دارد. برای یافتن  View Nameدهد که در رویت نام تراز را نشان می پارامتری

 یافت.خواهید  را View Name. در اینجا پارامتر بروید Identity Dataبه بخش  Propertiesدر پالت انتخاب کنید 
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را تایپ کنید تا  Stringلطفا در جعبه جستجو عبارت  .کنیممیاستفاده  Stringاز گره  View Nameبرای فراخوانی پارامتر 

 روی این گره کلیک کنید.اضافه شدن آن به فضای کاری، گره مورد نظر جستجو شود و برای 

تایپ  لمات حساس است و برای فراخوانی پارامترها الزم است نام پارامتر را همانطوری که در رویت هستند،داینامو به امالی ک

 ها دقت کنید:به بزرگ و کوچک بودن کاراکترها و فاصله بین آن را تایپ کنید. View Nameعبارت  Stringبرای گره  کنید.

 

 Stringدر قدم بعدی کافیست گره وصل کنید.  SetParameterByNameگره  parameterNameبه ورودی را  Stringگره 

را  Level 02دوم عبارت  Stringیک نسخه از آن تکثیر کنید. در  Ctrl+Vو  Ctrl+Cرا انتخاب کنید و با فشردن کلیدهای 

 کلیک کنید. Runو روی  وصل کنید SetParameterByNameگره  valueو آن را به ورودی  تایپ کنید

 

  کلیک کنید. Runروی 

 :پرسد که به احتمال زیاد برایتان آشناستاز شما سوالی میرویت )در نسخه های قدیمی تر( 

 

 "آیا تمایل دارید که نام تراز و نماهای مورد نظر را تغییر دهید؟"
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 حفظ شود.با نام انتخاب شده جدید کنم تا هماهنگی امالیی بین تراز و نماهای مربوطه را انتخاب می Yesمن معموال گزینه 

برای  Level 02کنید، کلمه مشاهده می Project Browserو  Propertiesهای پالتدر مطابق شکل زیر همانطور که 

 و نام تراز انتخاب شده است. View Nameپارامتر 

 

ها در کتابخانه  Sheetهای مربوط به گره کنیم.استفاده می Level 02در تمرین بعدی از داینامو برای ایجاد شیت برای تراز 

 داینامو در آدرس زیر قرار دارد:

Revit > Views > Sheet 

 :وجود دارد Sheetکنید دو گره برای ساختن همانطور که مالحظه می

 

گیرد در حالی روی آن قرار می (View)کند و فقط یک نما را ایجاد می Sheetگره اول یک تنها تفاوت شان این است که 

 .گیرد را بر روی آن قرار (Views)ایجاد کند و چندین نما  Sheetتواند یک که گره دوم می

کلیک کنید و آن را به فضای  ByNameNumberTitleBlockAndViewیعنی گره  در شروع برای ایجاد شیت روی گره اول

 کاری اضافه کنید:

 کلیک کنید: ByNameNumberTitleBlockAndView و روی گره برای انجام این کار به آدرس زیر بروید

Revit > Views > Sheet > ByNameNumberTitleBlockAndView 
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Revit > Views > Sheet > ByNameNumberTitleBlockAndView :آدرس گره در نسخه قدیمی تر داینامو 

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

• sheetName 
• sheetNumer 
• titleBlockFamilyType 
• view 

ورودی  ؛کننددریافت می Stringدو ورودی از جنس  که هر sheetNumerو  sheetNameهای ورودی 

titleBlockFamilyType دروس استفاده این حالت را در برخی  مشابهکه کند استفاده می فمیلی تایپ خودشای با گره از

 نیاز دارد. Elementهم ورودی از جنس  viewکردیم و ورودی 

لطفا خروجی گره است.  FloorPlanView.ByLevelداریم که همان گره  View Elementدر این تمرین ما یک گره از نوع 

FloorPlanView.ByLevel  را به ورودیview  گرهSheet.ByNameNumberTitleBlockAndView .برای  وصل کنید

را در جعبه جستجو تایپ  Stringلطفا عبارت  نیم.کاستفاده می Stringاز گره  sheetNumerو  sheetNameهای ورودی

 SECONDاول عبارت  Stringبرای گره  کنید و دوبار روی این گره کلیک کنید تا دو نسخه از آن در فضای کاری ایجاد گردد.

FLOOR PLAN  را تایپ کنید و برای گرهString  دومی شماره شیت را بعنوان مثال عبارتA-102 تایپ کنید. 

 

را  Familyکنیم. لطفا کلمه استفاده می Family Typesای بنام گرهاز  titleBlockFamilyTypeسوم یعنی برای ورودی 

کلیک کنید تا به  Family Typesدر نتایج جستجو ظاهر شود. روی گره  Family Typesجعبه جستجو تایپ کنید تا گره 

 فضای کاری اضافه شود.

Revit > Selection > Family Types 

Revit > Selection > Family Types :آدرس گره در نسخه قدیمی تر داینامو 
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را  A0 metric:A0 metricمن فمیلی شیت  را انتخاب کنید. ای مربوط به شیتهاز منوی آبشاری این لیست یکی از فمیلی

 .کنمانتخاب می

 

 Load Familyو گزینه  Insertتوانید در برنامه رویت با استفاده از سربرگ میدر این منو وجود ندارد  فمیلی شیتاگر نکته: 

 به ایجاد شیت را اجرا کنید. مربوطهای یکی از فمیلیآدرس زیر، های موجود در از فمیلی

C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Metric\Titleblocks 

 Sheet.ByNameNumberTitleBlockAndViewگره  titleBlockFamilyTypeرا به ورودی  Family Typesخروجی گره 

 وصل کنید.

 

 کند یا خیر؟در رویت ایجاد میرا تا ببینید آیا داینامو شیت جدید کلیک کنید  Runحاال روی 

 .برای من ایجاد شد A-102-SECOND FLOOR PLANشیت با نام  ،کنیدمشاهده می در شکل زیر همانطور که
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 .مشاهده کنم در جدول آنو همچنین شماره شیت را توانم نام شیت و اگر روی نام این شیت دوبار کلیک کنم می

 

ایجاد کنیم و آن را بر روی را به صورت اتوماتیک نما ترین زمان در کوتاهتوان تمرین کردیم که چگونه می بخشدر این 

کشد. حاال رها برای ما فقط دو دقیقه طول میهمه این کا نام آن را تغییر بدهیم؛و شیت قرار بدهیم. شیت جدید ایجاد کنیم 

اختصاص  به این کارباید زمان چقدر در رویت های الزم در یک پروژه برای ایجاد تعداد شیتمقایسه کنید اگر داینامو نباشد، 

استفاده  آتی هایو به راحتی در تمامی پروژهکنید میآن را ذخیره  وایجاد را نکته مهم اینجاست که یکبار گراف داینامو  .بدهید

 توانید صرفه جویی بسیار خوبی در زمان داشته باشید.کارگیری داینامو میبا ب .کنیدمی
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1 Model Elements 
2  Views نماهای پروژه هستند. بنابراین هرجای متن کلمه نما بکاربرده شده در رویت پالن طبقات، مقاطع، نماهای ساختمانی، پرسپکتیوها جداول متره و ... همگی جزو ؛

 است منظور نمای ساختمانی نیست و ممکن است منظور نویسنده پرسپکتیو و یا پالن طبقه و ... باشد.
3  Sheets 
4  Floor Plan 
5  Project Browser 

                                                      




