
 

 هایی دارد؟پالگین گرس هاپر چیست و چه ویژگی

 :پالگین گرس هاپر چیست

های پیچیده و یک ابزار مناسب و قدرتمند طراحی فرم نرم افزار راینو برای پالگین گرس هاپر

 .باشدتکرار شونده می

ای ، به روش مبتکرانهنویسیبرنامه دهد که بدون نیاز به آموختناین افزونه به طراحان اجازه می

 .های خالقانه و جدید بپردازندبتوانند در دنیای طراحی به اکتشاف فرم

های پیشرفته توسط برنامه نویسی که از نرم افزارهای تولید فرم GC در کنار نرم افزار گرس هاپر

 .صرف است به شهرت رسیده است

ربوده و در زمینه جذب  GC و Rhinoscript به دلیل آسانی کار گوی سبقت را نسبت به

 .اند موفق بوده استهای پارامتریک متمایلطراحانی که به سمت هندسه

های محبوب در حرفه طراحی الگوریتمیک و تکرار شونده در حال تبدیل شدن به یکی از گرایش

 .باشدمعماری می

 .بدون انکار است افزونه گرس هاپر عت بخشی به این حرکت توسطدر این میان نقش سر

های مختلفی در زمینه معماری، ها با معرفی شدن افزونهقدرت این نرم افزار در طی این سال

های بهینه سازی قدرت آن افزایش شهرسازی، مدلسازی دینامکی، آنالیز سازه، آنالیز انرژی و روش

 .یافته است

 .گرددبرمی Rhino 4نسخه  Record History به قابلیت هاپرگرس  ریشه پالگین
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 :راینو و گرس هاپر

 .شوداجرا می نرم افزار راینو در فضای گرس هاپر

نیز دسترسی دارید و  نرم افزار راینو به ابزارهای پالگین گرس هاپر یعنی شما هنگام استفاده از

 .شوداین یک مزیت بزرگ محسوب می

کشد و نتیجه را می گرس هاپر در واقع کاربر ابزارهای مورد نظر خود برای مدلسازی را به محیط

 .کندمشاهده می Rhino در پنجره دید

نرم افزار  توان ادعا کردبه قدری قدرتمند و تاثیر گذار است که حتی می پالگین گرس هاپر

 .است گرس هاپر ، محبوبیت خود را مدیونراینو

بود که بسیاری از معماران و عالقه مندان به حوزه طراحی  پرگرس ها ی امکاناتچون به واسطه

 .پارامتری جذب راینو شدند

ل رایگان بودن، داشتن ابزارهای قدرتمند و متنوع برای هم به دلی نرم افزار راینو البته خود

های مختلف، شهرت زیادی ها با فرمتمدلسازی، قابلیت یادگیری سریع و پشتیبانی از انواع فایل

ترین نرم افزارهای مدلسازی بین معماران و پیدا کرده است و به یکی از پرکاربردترین و محبوب

 .های معماری تبدیل شده استآتلیه

های خلق شده توسط کند و مدلاز قوانین هندسی ساده استفاده می پرگرس ها راینو نیز مانند

 .نمای دید متفاوت قابل مشاهده است 4کاربرد به صورت تصویری و گرافیکی در 

تواند مدلسازی خود را ویرایش و مدیریت کند و تمام این کارها عالوه بر دستورات متنی کاربر می

 .های گرافیکی نیز قابل اجرا استآیکونبه وسیله ی 
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 :طراحی پارامتریک در گرس هاپر

 .بردمی بهره هندسه و ریاضیات از پارامتریک طراحی برای پالگین گرس هاپر

دهند و بعضی ابزارهایی هستند که عملیات ریاضی را انجام می پرگرس ها یعنی بعضی از ابزارهای

دیگر از ابزارها با تکیه بر اصول و مبانی هندسی، از نقطه، بردار، خط و یا شبکه ها و احجام 

 .برندمی بهره هندسی مدلسازی برای …هندسی و 

 دارد: ، مزایای مهمیپرگرس ها استفاده از روابط ریاضی و هندسی در سیستم مدلسازی

 های سه بعدی ساخته شده درها یا مدلآبجکت Grasshopper قابل سادگی به 

یا نرم افزارهای مدلسازی معماری و  SAP2000 مانند ایسازه افزارهای نرم به انتقال

 محصول کمپانی اتودسک هستند. Ecotectحتی نرم افزارهای تحلیل کیفی مانند 

 ک و گرافیکی را از اثر معماری نمایش های ساخته شده صرفاً نمایی شماتیمدل

های مختلف تحلیل توانند مدل یا ساختمان خود را به روشدهند بلکه طراحان مینمی

 کیفی و کمی کنند:

مثالً با وارد کردن اطالعات آب و هوایی، تابش نور خورشید و تاثیر آن بر فضای داخلی ساختمان 

 .را تحلیل و مشاهده کنند

سازی کنند تا ها را مدلسازی انرژی بتوانند روشنایی روز و سایهتورهای شبیهبا استفاده از مو

 .بتوانند یک طراحی همساز با اقلیم مورد نظر خود را داشته باشند

 تعریف با و کرد خودکار یا اتوماتیک را پرگرس ها سازی درتوان روندهای مدلمی 

 و زمان صرفه جویی کرد. وقت در سازیمدل فرآیند هر برای مختلف پارامترهای
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توان صرفاً با تغییر پارامترهای های مختلف که افراد تنبل عاشق آن هستند، میبا ساخت ماژول

 .ورودی، نتایج متفاوتی را در خروجی به دست آورد

 :هاپرمزایا و معایب گرس

 پرمزایای گرس ها: 

 استفاده راحت .1

 تریادگیری سریع .2

 رابط کاربری گرافیکی .3

 .ها در ایجاد فرم مدنظراز پیش تعریف شدن توابع هندسی و ارتباط توابع با خط .4

جه رسیدن به فرم ینت مشاهده تغییرات فرم به صورت زنده با تغییر پارامترها و در .5

 .دلخواه

 پرمعایب گرس ها: 

 اسکریپت برای کاربران بسیار پیشرفته / قدرت کمتر نسبت به ابزارهای مبتنی بر کد .1

همکاری با طراحان متعدد در پروژه یکسان ممکن است دشوارتر از ابزارهای مشابه  .2

 .باشد

 :هاپرکاربرد گرس

 های پارامتریکمدلسازی نماها و پوسته 

 مدلسازی نماهای باز و بسته شونده هوشمند 
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 های پارامتریک با استفاده از الگوهای دقیق ریاضیطراحی پترن 

 سه بعدی پارامتریک هایها و المانمدلسازی آبجکت 

 های چرخان و نماهای متحرکبرج 

 ایهای پارچهمدلسازی سازه 

 های فضا کار و خرپاییطراحی سازه 

 طراحی الگوهای پارامتریک معماری ایرانی و اسالمی 

 ایهای کششی و پوستهمدلسازی سازه 

 ها بر اساس الگوهای رایج در طبیعتطراحی پارامتریک ساختمان 

 های دقیق پارامتریکسازی دیجیتال و ساخت ماکتنمونه 

 ها و سطوح آزاد در طراحی معماری با محاسبات دقیق و اجراییِ ریاضی و خلق منحنی

 هندسی
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