
 

 هایی دارد؟نرم افزار اسکچاپ چیست و چه ویژگی

 :آشنایی با نرم افزار اسکچاپ

های سه بعدی و مدلینگ یکی از نرم افزارهای بسیار مفید در زمینه طراحی نرم افزار اسکچاپ

 .باشدمی

های موجود در نرم افزار است که ها و قابلیتبدلیل وجود ویژگی نرم افزار اسکچاپ محبوبیت

 .های مختلف از آن استفاده کنندشود طراحان در زمینهموجب می

میالدی به عنوان یک ابزار تولید محتوای سه بعدی منتشر  ۲۰۰۰در سال  نرم افزار اسکچاپ

 .شد

خواهند طراحی هد آن طور که میدشد که به متخصصان طراحی اجازه میای که تصور میبرنامه

 .کندسازی میکنند و حس و آزادی عمل کار با مداد و کاغذ را در محیطی ساده و زیبا شبیه

های مورد نظر خود در طراحی را توان بسیاری از الگوها و ایدهمی نرم افزار اسکچاپ با استفاده از

 .به انجام رساند اتوکد های ایجاد شده درای پیوسته با طراحیبه گونه

 .شوندهای مدل ایجاد میسازی در اسکچاپ از اتصال خطوط به یکدیگر بعنوان لبهمدل

بصورت خودکار  دهند ورا شکل می plan اگر تعداد سه لبه یا بیشتر با هم اتصال پیدا کنند یک

 .آیدمدل به وجود می

 .شوندهای سه بعدی ساخته میهای مورد نظر و وجوه ایجاد شده مدلاز تلفیق لبه
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 :انتشار نرم افزار اسکچاپ

 .اسکچاپ را منتشر کرد last شرکت نرم افزاری لست ۲۰۰۰در سال 

با نام  ۸خریداری شد و اسکچاپ تا نسخه  Google این نرم افزار توسط شرکت ۲۰۰۶در سال 

 .سکچاپ در بازار ارائه شدگوگل ا

برداری است، به صورت رسمی امتیاز این نرم شرکت تریمبل که یک شرکت نقشه ۲۰۱۲در سال 

 .افزار را از آن خود کرد

خود را به  ۲۰۱۳ نرم افزار اسکچاپ نسخه ۲۰۱۳در نهایت شرکت انگلیسی تریمبل، در سال 

 .انتشار رساند
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 .های متعدد و با امکانات متفاوتی روانه بازار شده استاسکچاپ در نسخه

 :های متفاوت اسکچاپنسخه

 اسکچاپ میک (Make): 

برای استفاده شخصی و خانگی معرفی شد که  ۲۰۱۳در سال  نرم افزار اسکچاپ این نسخه از

 .برای سی روز رایگان بود

 .کرد تا بتواند همچنان از اسکچاپ استفاده کندپس از آن کاربر باید با شرایط سرویس موافقت می

 اسکچاپ پرو (Pro): 

 .شودهای نرم افزار میشامل تمامی قابلیت اسکچاپ پرو

های دو های طرحهای دو بعدی و سه بعدی دسترسی دارد و تمام فرمتاین نسخه به تمام فرمت

 .کندبعدی و سه بعدی را ساپورت می

 .پذیر استها نیز در این نسخه امکانامکان خروجی گرفتن از این فرمت

های تولید شده توسط تریمبل ذخیره شده و قابل استفاده هایی از مدلدر این نسخه، نمونه

 .هستند

نویسی قابل سایت و برنامهکند، به راحتی در وبها ارائه میترکیبی که این نسخه برای طراحی

 .استفاده است

 :ژگی اسکچاپ پرووی
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 های پویا استفاده کنیداز اجزا و مولفه. 

 سازی کنیدهای متفاوتی پیادهبا استفاده از ابزارهای متفاوت طرح. 

 مند شویدای بهرهاز امکانات دوربین حرفه. 

 به انبار سه بعدی اسکچاپ دسترسی داشته باشید و ایده بگیرید. 

 .گذاری کنیدهای خود را در این انبار بارهمچنین فایل

 های بیشتری را برای ورودی و خروجی از اسکچاپ امتحان کنیدفایل. 

 خروجی انیمیشن از اسکچاپ بگیرید. 

 .استفاده کنید اسکچاپ پرو ی آزمایشیروز به صورت رایگان از نسخه ۳۰توانید به مدت می

د مبلغ بای نرم افزار اسکچاپ ایی حرفهپس از گذشت این مدت برای دسترسی به نسخه

 .ای پرداخت کنیدمشخصی را به صورت درون برنامه

 .آوریدبا پرداخت این مبلغ شما مجوز استفاده از این نرم افزار را برای مدت نامحدود به دست می

های این برنامه دسترسی داشته باشید و از توانید به تمام آپدیتهمچنین به مدت یک سال می

 .نیز استفاده کنید نرم افزار اسکچاپ کمک تیم

 .های ویندوز و مک قابل نصب استفقط بر روی سیستم عامل اسکچاپ پرو
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 اسکچاپ شاپ (shop) 

، سازندگان و طراحان DIY ای است که به طور اختصاصی برای طراحان، نسخهاسکچاپ شاپ

 .نظر گرفته شده استصنایع چوبی در

 .هایی دارد که مطابق نیازهای این دسته از طراحان استاین نسخه ویژگی

 .بعدی را داردهای سهبه طور مثال این نسخه قابلیت اتصال با پرینتر

یک اپلیکیشن تحت وب  اسکچاپ شاپ های پرو و شاپ این است کهتفاوت اصلی میان نسخه

 .توانید از آن استفاده کنیدکه آنالین باشید میی مرورگر و تنها زمانیاست و بوسیله

توان از آن ل دانلود کردن است و به صورت افالین نیز می، اپلیکیشنی قاباسکچاپ پرو درحالیکه

 .استفاده کرد
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اسکچاپ  را دارد، با این حال اسکچاپ شاپ یها و امکانات نسخهی ویژگیهمه اسکچاپ پرو

 .ی پرو استهای نسخهفاقد برخی از ویژگی شاپ

 اسکچاپ رایگان 

منتشر شد که این قابلیت را داشت  اپنرم افزار اسکچ ای مبتنی بر وب ازنسخه ۲۰۱۷در نوامبر 

 .ها را بر روی کلود ذخیره کندکه طراحی

 .، در این نسخه قابلیت استفاده از بسیاری ابزارها فراهم نشده استاسکچاپ میک در مقابل

 :ی رایگانهای موجود بر روی نسخهبرخی از قابلیت

 بعدیهای سهساخت مدل 

 هایمدل Geo-Locate 

  هایکردن فایلوارد و خارج STL 

 وارد و خارج کردن تصاویر 
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 :کاربرد اسکچاپ

های دو بعدی و سه بعدی بر روی لپتاپ، تبلت امکان طراحی و ویرایش مدل نرم افزار اسکچاپ

 .های همراه را فراهم آورده استو تلفن

توانید هر طرح سه بعدی را که دلتان استفاده از این برنامه بسیار آسان است و شما به راحتی می

 .خواست، با استفاده از آن طراحی کنید

توانید به راحتی، کار با این نرم افزار وزش و خواندن دستورالعمل و راهنما نیز میحتی بدون آم

 .طراحی را آغاز کنید
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، کامالً آزاد هستید و اصاًل مجبور نیستید برای طراحی فزار اسکچاپنرم ا هنگام کار با

 .هایتان از ابزاری خاص استفاده کنیدمدل

 :کاربرد دارد های مختلفیدر زمینه فزار اسکچاپنرم ا

 طراحی مبلمان 

 طراحی دکوراسیون داخلی 

 معماری 

 سازیساختمان 

 سازیغرفه 

 طراحی صنعتی 

 مکانیک 

 طراحی فضای سبز 

 برنامه ریزی شهری 

 طراحی صحنه 

 فیلم و انیمیشن و بازی 

 طراحی صنایع چوبی 

 طراحی گرافیکی 
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 :افزار اسکچاپهای نرمویژگی

 های خروجی مدلD۳ به CAD های و دیگر فرمتD۳ 

 ایتوانایی ساخت و نمایش اسناد طراحی چند صفحه 

 قابلیت مرتب کردن و تفسیر چندین تصویر در یک صفحه 

 های برداری ها برای نمایش تنظیم ابزار گرافیکامکان ساخت عناصر و سمبلD۲ 

 هاقابلیت ساخت، سندسازی و نمایش طرح 

  امکان جستجو از انبارD۳ 

 قابلیت وارد کردنD ۳،DWG ، DXF 

 های خود در گوگل مپار دادن مدلقر 

 توانایی وارد کردن تصاویر 
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 سازی بسیار سریعامکان مدل 

 هایتانامکان اضافه کردن اطالعات به طرح 

 هاقابلیت ذخیره مناظر و ساخت انیمیشن 

  توانایی تبدیل ازD۲  بهD۳ 

 امکان استفاده از رنگ و متن و قرار دادن سایه 

 هاامکان تماشای داخل مدل 

 توانایی ارائه گزارش کلی 

 هاقرار دادن عالمت تجاری بر روی مدل 

  قابلیت خروجی به صورت تصاویر برداریD۲ 

 های گوناگون مانندگرفتن خروجی با فرمت GPN ، JPEG، TIFF و…  
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