
 

 هایی دارد؟نرم افزار اسپیدتری چیست و چه ویژگی

 :معرفی نرم افزار اسپیدتری

سازی پوشش گیاهی است که توسط اینتراکتیو دیتا افزار مدلیک نرم نرم افزار اسپیدتری

 .استویزولیزشن ارائه گردیده 

 پویانمایی، هایبرنامه برای واقعی سازی شدهفعالیت این گروه ایجاد فضای سبز مجازی و شبیه

 .است ایرایانه هایبازی عمدتاً و معماری

مایکروسافت  های ویدئویی از جملهاسپیدتری مجوز فنی توسعه دهندگان گوناگون بازی

 .میالدی در اختیار دارد ۲۰۰۲استیشن را از سال باکس و پلیاکس ،ویندوز

فیلم اصلی مورد  ۴۰، اسپیدتری در بیش از ۲۰۰۹گر این گروه در سال از زمان انتشار رانش

 .فاده قرار گرفته استاست

سوی تاریکی، زندگی پی و بردمن اشاره ، پیشتازان فضا به۳توان به مرد آهنی از مهمترین آنها می

 .داشت

 موسوم فانتزی و زنده پوشش تولید و اجرا های این شرکت، پروژهیکی از مشهورترین فعالیت

 .باشدمی آواتار فیلم در پاندورا به

 علمی آکادمی به پاس خدمات فنی و ارزشمند، مفتخر به دریافت جایزهاین شرکت  ۲۰۱۵در سال 

 .گردید فنی /

 .این جایزه به بنیانگذاران و مدیر اجرایی این گروه اهدا گردید
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نیز از آن دسته نرم افزارهایی است که رزومه بسیار قوی در کارنامه خود  نرم افزار اسپیدتری

 .دارد

ها فیلم از قدرت این پالگین و ده Avatar ,Harry Potter ,King Kong هایی چونفیلم

 .اندبرای ساخت درختان و گیاهان استفاده کرده

سازد که به سادگی اقدام به روش منحصر بفرد این نرم افزار برای ساخت درختان شما را قادر می

 .های خود کنیدتولید گیاهان و درختان در پروژه

های تولیدی توسط این برنامه کامال وجی این برنامه تا حد بسیار زیادی واقع گرایانه بوده و مدلخر

 .باشددر اختیار کاربر می

 …ها را ویرایش کنند و یا در معرض نیروهای طبیعی مانند باد وتوانند مدلکاربران می

 .دهند قرار

برگ و تنه  Texture توانید به راحتیبوده و شما می UV تمامی درختان در زمان تولید دارای

 .دهید تغییر را …و

بوده و شما قادر خواهید بود در تمامی نرم  FBX و OBJ هایخروجی این برنامه به فرمت

 .سازی و رندرینگ از آن استفاده نماییدافزارهای مدل

باشد که شما را قادر می SPeedTree Modeler این برنامه دارای یک قسمت به نام

اساس نیازتان تغییر دهید که در نوع خود یک های درختان و گیاهان را بره مدلسازد کمی

 .نظیر با امکانات بسیار قدرتمند استسازی بیمدل

 .شما قادر خواهید بود با قلم نوری یا ماوس یا هر وسیله دیگر اقدام به ترسیم درختان نمایید
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 .رگ درختان را ترسیم کنیدتوانید شاخ و بدر این صورت با حرکت ماوس می

این قابلیت انحصاری را در زمان ترسیم درک خواهید کرد زیرا آنچنان قدرتی در اختیارتان 

 .توانید یک جنگل ایجاد کرده بدون اینکه هیچ دو درختی شبیه به هم باشندگذارد که میمی

انایی را به شما ها توسط توابع خم کردن، پیچیدن و پخش کردن این توامکان تغییر در مدل

 .دهد که محیط خود را به سادگی تزیین و آرایش کنیدمی

 (Exterior Design) های خارجیهای آپارتمانی و صحنهبرای کسانی که در طراحی مدل

 .آیدفعالیت دارند این یک موهبت بسیار بزرگ به حساب می

 .شیدرا داشته با LOD سازی باد وتوانید در محیط برنامه شبیهشما می

های حجیم بسیار به کاهش حجم و فضای ها و صحنهدر بازی LOD دانید نمایشهمانطور که می

 .کنداشغال شده توسط رم کمک می

سازهای درخت و گیاه را خواهید در صورتی که مدتی با این نرم افزار کار کنید، قید تمامی مدل

ها زد، زیرا آنقدر این نرم افزار قدرت و سرعت دارد که شما را از کار با دیگر نرم افزارها و پالگین

 .منصرف نماید
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 :امکانات و خصوصیات نرم افزار اسپیدتری

 هادرختان، گیاهان و بوتهسازی و طراحی بسیار ساده و پیشرفته شبیه 

 سازی متفاوت و طراحی متنوع برای نداشتن شباهت بین درختان و گیاهان امکان شبیه

 طراحی شده

 تر شدن کتابخانه درختبزرگ 

 سازیقابلیت استفاده در موتورهای بازی 

 هایی مانند باد روی درختتوانایی ایجاد افکت 

 وجود تکسچرها فوق العاده طبیعی 

 ساخت دو نوع انیمیشن Wind وGrow 

 هاترسیم دستی مدل (Hand Drawing) 
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 ترین جزئیاتنظارت بر کوچک 

 تنظیمات یکپارچه سازی LOD 

 هاقابلیت ویرایش و تنظیم ارتفاع مدل 

 سازی سطح زیر بخشمدل 

 سازی با نیروهای مشمدل 

 فایل خروجی با فرمت OBJ و FBX  

 بیتی 6۴و  ۳۲های نسخه پشتیبانی از سیستم عامل ویندوز در 

 امکان خرید درختان ساخته شده با کیفیت باال از سایت سازنده 

 بخش سازنده محیط مانند سازنده جنگل، باغ، باغچه 

 امکان نگارش خصوصیات جدید بر اساس نیازتان توسط SpeedTree SDK 
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 :های اسپیدتریبررسی انواع ورژن

SpeedTree Cinema: 

منتشر شد و اولین استفاده آن در فیلم آواتار توسط جیمز کامرون  ۲۰۰۹در سال  IDV توسط

 .مشاهده شد

SpeedTree Cinema های با سازی طراحی شده است و مشبرای استفاده در صنعت فیلم

تولید  Cinema4D و افزار مایا نرم های با کیفیت را برای تری دی مکس،وضوح باال و بافت

 .کندمی

است که  Tree و کتابخانه کامل مدل SpeedTree Modeler شامل Cinema نسخه

 .های درخت باید جداگانه خریداری شوندطراحی شده است، در حالی دیگر بسته IDV توسط

SpeedTree Studio: 

 .منتشر شد SpeedTree Cinema به عنوان بسته ارزان قیمت IDV توسط ۲۰۰۹در سال 

 .های درخت نیستهای سینما و همچنین کتابخانه کامل مدلاین شامل همه ویژگی

SpeedTree Architect: 

 .معماری سه بعدی طراحی شده است CAD منتشر شد، برای استفاده در ۲۰۱۲در سال 

نرم افزار  و نرم افزار مایا های معماری معمولی مانند تری دی مکس،امهها را با برناین مش

 .سازدسازگار می راینو
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را برای موتورهای رندر دقیق  UV هایادی و نقشههای عهمچنین نقشه Architect نسخه

 .کندصادر می Mental Ray و V-Ray مانند

SpeedTree for Games: 

 .های ویدیویی استبرای توسعه بازی SpeedTree نسخه

را در موتور بازی مورد نظر  SpeedTree دهد تا فناوریاین نسخه به سازندگان بازی اجازه می

 .خود ادغام کنند

SpeedTree Subscription Edition: 

است که استودیوهای بازی مستقل  Runtime و SpeedTree Modeler نسخه کم هزینه

 .دهندآن را هدف قرار می

 .های درخت استهای اضافی بستهدالر آمریکا و همچنین هزینه ۱۹هزینه صدور مجوز ماهیانه 

تابخانه بارگیری کنند و قیمت آنها بین های اضافی مدل درخت را از کتوانند بستهمشترکین می

 .ها متفاوت استبسته

SpeedTree Modeler: 

و دستی امکان ایجاد طیف  Procedural یک برنامه مستقل است که با استفاده از ترکیب

 .کندهای مختلف تا کاکتوس را فراهم میای از پوشش گیاهی، چمنزار و گلگسترده

SpeedTree Compiler: 

های ای یا بازیهای درختی کارآمد را برای استفاده به صورت لحظهنرم افزاری است که ایجاد مدل

 .کندپذیر میویدیویی امکان
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SpeedTee SDK: 

و انیمیشن باد  LOD نمونه ارائه قدرتمندی است از انتقال SDKاین قابلیت برای گیم است، 

 .و همزمان است Realtime بصورت

SpeedTree Libraray: 

 .باشدهای آماده برای گیم میو مدل VFX که شامل کتابخانه در حال گسترش از

SpeedTree Engine: 

 .است VFX ابزار استودیویی برای کاربران

 .سازد که خروجی انیمیشن هر درخت به طور مستقل گرفته شوداین روش راهی را فراهم می

سازی را فراهم این قابلیت امکان منابسی برای ساخت فصول و رزولیشن و رندوم بودن مدل

 .آوردمی

 :جوایز اسپیدتری

  2015برنده جایزه آکادمی علمی و فنی در سال 

 برنده جایزه مهندسی Emmy Primetime  2015در سال 

  2015برنده جایزه تعالی صنعت ، در دسته ابزار طراحی و خالقیت در سال 
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