
 

 هایی دارد؟نرم افزار زیبراش چیست و چه ویژگی

 :آشنایی با نرم افزار زیبراش

بعدی و  3سازی سازی دیجیتالی است که مدلزیبراش( یک ابزار مجسمه) ZBrush نرم افزار

 .کنددهی و نقاشی را با هم ترکیب میبعدی، بافت 5/2

کند که اطالعات مربوط استفاده می pixol از یک تکنولوژی اختصاصی به نام نرم افزار زیبراش

 .کندبه نورپردازی، رنگ، جنس و عمق را برای تمام اشیای درون صحنه ذخیره می

تر این است که این نرم افزار سازی سنتیو نرم افزارهای مدل Zbrush ترین تفاوت بینمهم

 .سازی استبیشتر شبیه مجسمه

ها و ها، بازیهای با رزولوشن باال برای استفاده در فیلمبرای ساخت مدل زار زیبراشنرم اف

 .شوداستفاده می Electronic Arts و ILM هایی مانندها توسط شرکتانیمیشن

سازها اجازه دهد کند تا به مدلاز سطوح دینامیک رزولوشن استفاده می نرم افزار زیبراش

 .هایشان انجام دهنددلتغییرات کلی و جزئی روی م

این است که قادر است جزئیاتی با فرکانس  ZBrush نرم افزار ترین دلیل معروف بودنمهم

 .شدندها نقاشی میBump map متوسط به باال را منقوش کند که در گذشته با

های های عادی استخراج کرد تا روی نسخهmap توان به صورتسپس جزئیات بدست آمده را می

 .ر از همان مدل مورد استفاده قرار گیرندتساده

 .استخراج کرد Displacement Map توان آنها را به عنوانهمچنین می
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 .تر نیاز به رزولوشن بیشتری داردالبته در این صورت نسخه ساده

توان آن را روی پس زمینه تصویر کرد تا تبدیل به یک بعدی کامل شد، می 3وقتی که مدل 

 .بعدی شودتصویر دو و نیم 

تواند در همان صحنه مورد توان کار را روی یک مدل سه بعدی دیگر آغاز کرد که میسپس می

 .استفاده قرار گیرد

های دهد تا بدون فشار زیاد روی پردازنده، با صحنهاین ویژگی به کاربران اجازه می

 .پیچیده کار کنند

 و Ofer Alon توسعه یافت که توسط Pixologic Inc توسط شرکت نرم افزار زیبراش

Jack Rimokh سیس شده استأت. 

 .معرفی شد SIGGRAPH در ۱۹۹۹در سال  نرم افزار زیبراش

 .عرضه شد 2۰۰۷آن در سال  3.۱و ورژن  2۰۰2از دموی آن در سال  ۱.55ورژن 

 های ویندوز وبرای سیستمدر ماه آگوست  ZBrush 4 اعالم شد که 2۰۰۹آوریل سال  2۱در 

Mac ،اما بعدا به تعویق افتاد عرضه خواهد شد. 

های جدیدی بود که عرضه شد و شامل برخی از ویژگی 3.5در سپتامبر همان سال ورژن 

 .اعالم شده بودند ZBrush 4 برای

 Autodesk Maya ،Autodesk ، زیبراش امکان ادغام با۴در ورژن  GoZ از طریق قابلیت

3ds Max ،Cinema 4D ،LightWave 3D ،Poser Pro ،DAZ Studio ،

EIAS  و Modo کندرا فراهم می. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya
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 :سازی با زیبراشمدل

 .های سه بعدی با کیفیت باالستدر ابتدا ابزاری برای طراحی مدل نرم افزار زیبراش

با جزئیات  قبل از زیبراش هم ابزارهای زیادی وجود داشت، هنرمندان به دنبال ساخت وسایلی

ای بسیار سخت و حتی های پیچیده بودند و گاهی چنین رویهفراوان از طریق نرم افزار و روش

 .شدغیرممکن می

تواند مانند یک گلوله خاک رس هر شکلی که بخواهد کاربر می نرم افزار زیبراش با استفاده از

 .بسازد

 :سازی با زیبراشمجسمه
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در این برنامه هنرمندان این امکان را دارند که گل رس دیجیتال را بکشند، فشار دهند، له کنند، 

 .کنندتکه تکه یا چند برابر کنند انگار که با یک شی واقعی کار می

های ها و کنترلابزار همراه بود که در آن انواع رویه 3۰با  نرم افزار زیبراش هاین نسخهاولی

 .متعددی وجود داشت

تواند نسخه دیجیتالی از هر های موجود در این برنامه هنرمند میبا استفاده از به اصطالح برس

 .خواهد بسازدچیزی که می

اندازه یک اژدها یا چروک روی صورت فرد را خواهد در واقع هنرمند امکان افزودن جزئیات مانند 

 .داشت

 .توان وارد کردهای دیگر نمیدر برنامه چنین جزئیات ریزی را معموالً

 .های دیجیتالی ساخته شودتری برای رسانههای دقیقاستفاده از این ابزار باعث شده که مدل

ًا در زیبراش وارد کنند و زمان دقیق هایشان را مستقیمتوانند ویژگیطراحان با استعداد حتی می

 .پیشرفت برنامه را ذخیره نمایند

 .ها را بسازددهد که انواع مدلزیبراش به کاربر این امکان را می

های ماشین آالت یا عالوه بر این زیبراش گزینه مناسبی برای ساخت سایر اشیا مانند نمونه

 .هاستسالح

های مجزا نیست زیرا روش کامال ، نیازی به تکثیر نمونهسازی قدیمیبرخالف نرم افزارهای مدل

 .طلبدمتفاوتی را می
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 :سازی با زیبراشانیمیشن

 .بعدی کامال تغییر کند 3های باعث شده که مسیر ساخت انیمیشین نرم افزار زیبراش

 3ها در بسته ای با رزولوشن پایین از شخصیتدر گذشته سازنده انیمیشین سه بعدی باید نسخه

 .کندبعدی دیگری ایجاد می

 .نامنداین مدل با رزولوشن پایین را طرح پایه می

 .شدهای سخت افزاری استفاده میاز این مدل برای ساخت انیمیشین در محدوده

های شخصیت خود را با اما زیبراش همه چیز را تغییر داد و به کاربر این امکان را داد تا طرح

 .کیفیت کامل از آغاز تا انتهای کار بسازد

 .آل را در یک برنامه ساخته و روی آن کار کندتواند شخصیت ایدهحال هنرمند می
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 .هایی با رزولوشن پایین داشتمدل های گذشته بیشترطراحی سال

 .کاربران آزاد هستند که جزئیات کامل را وارد نمایند نرم افزار زیبراش در

سازی ساخته به عالوه این امکان ایجاد شده که نسخه دیگری از مدل طراحی شده برای انیمیشین

 .شود

 .کندزیبراش بخاطر داشتن یک جریان غیرخطی به خودش افتخار می

 .پذیری بیشتری در روش کارشان دارنداین یعنی کاربران انعطاف

و هنرمند را مجبور کنند که از  توانند بسیار محدودکننده باشندسایر نرم افزارهای سه بعدی می

 .های معینی پیروی کرده تا به نتیجه نهایی برسدرویه

 .از ایجاد بافت تمام کند هایش را قبلبعدی کاربر باید مدل 3های برای مثال در بعضی بسته

 .تغییر مدل گاهی به معنی از دست دادن کار رنگ در آن است

 .شود که کاربر، وضعیت کار را بدون از دست دادن اطالعات انتخاب نمایدزیبراش باعث می

 :کاربرد نرم افزار زیبراش

ها، فیلمبعدی با رزولوشن باال در  3های برای ساخت مدل نرم افزار زیبراش از آنجا که

 .رودهای ویژه به کار میویدئویی و جلوه هایبازی

 .توانید شاهد مواردی باشید که جزئیات دقیقی دارندها بسیار زیاد هستند و میفرصت
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ای در سرتاسر جهان های رایانهای و استودیو بازیسازان حرفهزیبراش ابزاری متداول برای فیلم

 .است

های سه بعدی با کیفیت یابی و هر جایی که نیاز به تصاویر و افکتزیبراش در آموزش عالی، بازار

 .باشد، کاربرد دارد

 :سازی با نرم افزار زیبراشسازی و فیلمبازی

 .کننداستفاده می نرم افزار زیبراش های شخصی ازبر روی رایانه AAA هایبیشتر بازی

های شخصیت توانند جزئیات بیشتری را واردبا استفاده از زیبراش استودیوهای ساخت بازی می

 .های بهتری را بدون افزودن به زمان پیشرفت خلق نمایندثانویه کنند و جهان

 .انداز زیبراش بهره برده Assassins Creed و God of War هایی مانندبازی

سازی هم محبوبیت دارد و در زمینه جلوه ویژه دارای جایزه یلماما زیبراش در میان استودیوهای ف

 .علمی است

شان قرار دهند و در کاربرد آسان این برنامه باعث شده که کاربران آن را در برنامه روزانه کارهای

 .نهایت نتایجی بهتر در زمان کمتر داشته باشند
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باشد، با انواع کارهای بعدی می 2بعدی و رنگ آمیزی  3از آنجایی که شامل ابزارهای طراحی 

 .هنری سازگاری دارد

سازی مدل های موجود در برنامه که تقلیدی از دنیای واقعی هستند و ابزارهایه از برسبا استفاد

دهند، عجیب نیست که چرا زیبراش تا این متحرکی که امکان ترسیم فوری اشیا را به شما می

 .میزان محبوب است

ای جزئیات فوق العاده ایهای رایانهسازی یا بازیتوانند با استفاده از این برنامه در فیلمکاربران می

 .را بیافزایند

 .بعدی به سادگی قابل افزودن است 3جزئیاتی مانند چروکی پوست که بر روی سطح شی 

 Pirates of و Star Trek ,The Lord of Rings ,Rango  هایی مانندفیلم

Caribbean ند های بصری ترکیب کنهمگی از زیبراش استفاده کردند تا اکشن زنده را با جلوه

 .و تاثیر را دوچندان سازند
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توانند از می جدا از کاربردهای گسترده، استودیوهای کوچکتر و هنرمندان نه چندان مشهور هم

 .این برنامه استفاده کنند

 

 :سازیملزیبراش انتخاب اول استودیوهای فی

ترین و معرفی کرده در این مدت توانسته به عنوان محبوب زیبراش دو دهه است خود را

 .بعدی شناخته شود 3سازی انیمیشین پرکاربردترین نرم افزار

 .این نرم افزار تحت استانداردهای صنعتی در بازار موجود است

فعالیت  های ویژهبعدی یا جلوه 3سازی هنرمندانی که در زمینه انیمیشین، طراحی بازی، مدل

 .هایشان را سریعاً دوچندان کنندتوانند با این برنامه مهارتدارند می

درک کرد که  توان به راحتیبعدی می 3و  2ها و مجموعه ابزارهای با کمی اطالع در مورد منحنی

 .سازی و طراحی بازی شده استتبدیل به انتخاب اول استودیوهای فیلم اشنرم افزار زیبر چرا
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 :های نرم افزار زیبراشابزار

 قلموهای سه بعدی 

 .شودبعدی دانلود می 3سازی قلموی مجسمه 3۰، نرم افزار زیبراش با دانلود اولیه

 .قلموهای بیشتری هم برای دانلود موجود هستند

های آلفا که یک قلمو و کانال هایاین قلموها خصوصیات زیادی دارند، مانند سختی، انواع ضربه

 .دهندشکل به ضربه قلمو می

 Polypaint 

 

https://ostovarsazan.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4/


 

دهد تا روی سطح اشیا نقاشی کنند و نیازی نیست با اضافه کردن این ابزار به کاربران اجازه می

 .به آن اختصاص دهند Texture Map رنگ به طور مستقیم روی اضالع، یک

 تصویرسازی 

دهد و چندین بعدی را نیز می 5/2سازی به صورت مجسمه همچنین قابلیت نرم افزار زیبراش

 .قلمو برای این کار دارد

شود، حاوی بعدی قرار داده می 5/2سازی یا تصویرسازی به صورت که هنگام مجسمه Pixol یک

 .اطالعاتی در مورد رنگ، عمق، جنس، موقعیت و نورپردازی است

 Transpose 

های سه بعدی زیبراش همچنین دارای یک ویژگی است که شبیه به انیمیشن اسکلتی در برنامه

 .دیگر است

دهد یک قسمت از مدل را جدا کند و بدون نیاز به به کاربر اجازه می Transpose ویژگی

 .ریگ کردن اسکلتی، حالت آن را تغییر دهد

 ZSpheres 

شدن  Sculpt تواند یک مش مبنای یکپارچه بسازد و سپس آن را به یک مدل قابلکاربر می

 .تبدیل کند

شود تا های بیشتری از آن استخراج میZSpheres شود واین کار اول با یک کره ساده آغاز می

 .اینکه شکل اولیه مدل مورد نظر ایجاد شود

 GoZ 

 .شد به بعد معرفی OSX 3.2از نسخه  GoZ ویژگی

https://ostovarsazan.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4/


 

های سه بعدی از مدل Texture و Normal ،Displacement هایmap این ویژگی برای

 .کندزنی ایجاد میهای سایهرا دارند، شبکه GoZ هایی که قابلیتدر برنامه

بطور خودکار جزئیات با کیفیت باالی  GoZ ، ویژگیZbrush با باز پس فرستادن مش به

 .کندمی map موجود را دوباره روی مش جدید

GoZ دهدکارهایی مانند اصالح ترتیب نقاط و اضالع را انجام می. 

 بهترین پیش نمایش رندر 

در این نرم افزار گنجانده  Best Preview Render نام به کامل رندر همچنین یک مجموعه

درجه را به  3۶۰های محیطی map ، اجازه استفاده ازHDRI شده است که با استفاده از تصاویر

 .دهدهای نورپردازی مینهصح

 .است LightCaps این ویژگی شامل یک سیستم اصالح نور جدید به نام

توان طریقه قرارگیری نورها در محیط را تنظیم کرد، بلکه همچنین با این سیستم نه تنها می

 .تولید کرد HDRI هایی بر اساس آن برای رندرتوان بعدا محیطمی

 .دهددر زمان حقیقی را میهمچنین اجازه تنظیم متریال 

و همچنین  (subsurface scattering) از خصوصیاتی مانند پراکندگی زیرسطحی

 .نیز پشتیبانی شده است Scan Line های محیطی وانعکاس

توان با آنها بدون نیاز به این ویژگی همچنین شامل یک سری فیلترهای داخلی است که می

 .ها و اصالحات چشمگیری ایجاد کردهای ویرایش عکس، جلوهبرنامه

 DynaMesh 
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دهد به سرعت یک مدل جدید با توزیع اضالع یکپارچه ایجاد کند تا اجازه می Zbrush به

 .و از کش آمدن اضالع جلوگیری کند ها را اصالح کردهجایگاه مدل

 Fibermesh 

هایی به بیرون ایجاد کنند و انواع شان رشتهدهد تا از داخل مدلاین ویژگی به کاربران اجازه می

 .گیاهان و مو را بسازند

، Groom ها را به طور یکجا با قلموهایPolygon توان مقادیر زیادی ازهمچنین با آن می

 .ردویرایش و دستکاری ک

 

 ZRemesher 

نام داشت و براساس مش  QRemesher که قبال خودکار است retopology یک سیستم

 .کندجدیدی ایجاد می Topologyاصلی، 
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Topology ًتر استتمیزتر و یکپارچه جدید معموال. 

های مدل جدید منحنی Topology تواند هدایت شود تاهمچنین این فرایند توسط کاربر نیز می

 .فظ کندرا دنبال کند و جزئیات بیشتری را در نواحی تعیین شده ح

 :های نرم افزار زیبراشویژگی

 رندر در حالت تک فریم یا انیمیشن 

  بعدی بدون پشت زمینه 3ساخت تصاویر 

  بعدی 3قابلیت وارد نمودن تصاویر مختلف به منظور استفاده در تصویر 

 قدرت باال در Render نمودن تصاویر 

 هایارائه پیش نمایش Real Time در هنگام طراحی 

 قابلیت استفاده از ابزارهای Mesh Morphing 

 سازی تصویر و حجم آنابزارهای بهینه 

 3های سازی تصاویر خروجی در فرمتذخیرهds , html , Swf 

 ابزار بازگشتی به آخرین مرحله انجام شده 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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