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   چكيده
بکارگیری آن در کارگاه های ساختمانی و    همچنین   ( و BIMبا توجه به افزایش کاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان )  

بودن حجم کار به دلیل تهیه  اد  زی  بودن نیروهای انسانی آشنا به این روش و  هزینه بردر شرکت های مشاور ، کمبود و  

)  نقشه شاپ  اطالع  shop drawingهای  کردن  وارد  و  بهره  (  به  مربوط  اطالعات  و  اجرائی  )جزئیات  ساختمان  ات 

  و   ،  می باشنددارای منطق صفر و یک  که  کارهای تکراری  از    جلوگیری  اتوماسیون کردن و  است که برای  سزاواربرداری(  

راه حلی اندیشید . این مهم را می    ،  مورد استفاده قرار می گیرند  آنالیز و تهیه نقشه  نینو همچمدلسازی و محاسبات  در  

با   است  استفاده  توان  شده  تعبیه  رویت  افزار  نرم  در  که  قوی  ابزار  )   و از  تصویری  نویسی  برنامه  ابزار   Visualیک 

Programing Tool(به نام داینامو )Dynamo )  ه از داینامو  استفاد  و چرایی چگونگی  . در این مقاله محقق نمود است

ابزار در تهیه نقش های شاپ و استخراج اطالعات مربوط به پروژه    هو ذکر چند نمونه تجرب از این  شخصی در استفاده 

 ساختمانی هتل پنج ستاره احسان بیان می گردد.   
 

 ، اتوماسیونیری ، داینامو  ،نقشه های شاپ ، رویت ، برنامه نویسی تصو  ساختمان  مدل سازی  كلیدی: گان واژ
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  مقدمه -1
( روشی پیشرفته در صنعت ساختمان بشمار می آید. این فرآیند توسط نرم  BIMفرآیند مدل سازی اطالعات ساختمان) 

خود    . ولی این نرم افزار نسبت به نرم افزارهای مشابهپذیر است  ( انجام    Revitافزارهای مختلف از جمله نرم فزار قوی رویت )

(  APIرابط برنامه نویسی )دسترسی به    با   به نام داینامو است . این ابزار قوی  یافزونه ابرتری هایی دارد که یکی از آنها وجود  

این امکان    API (Aplication Programing Interface)  سریع تر می کند .   را راحت تر و  Revit  دسترسی به دستورات

(    Classes)  ( و کالس ها   Functionپروژه و با استفاده از یکسری از توابع )  اه دادهپایگ به    را می دهد که از طریق دسترسی

ت  مانند یک پیشخدم  Revit API. در حقیقت  نماییم    ایجادمورد نظر را اعمال کرده و تغییرات دلخواه را در آن    دستورات

 ( 1)شکل  کرددریافت    درخواست را  ارسال وشپزخانه  را به آ  مورد نظر سفارش  می توان  که به وسیله آن    عمل می کند  رستوران  

دستکاری می کند   را داینامو محیط منطقی مبتنی بر گره است که عناصر درون یک مدل رویت را هدف قرار داده و آن ها  [2] .

  -ز خودکاراین اسکریپت ها در هر کاری اشده است .    لیها و توابع تشک  یها و خروج  یاز ورود  یاز مجموعه ا  پتیاسکر  کی  .

  -افزونه برنامه  این  یکی از مزیتهای.    کاربرد دارند   Revitمدیریت داده ها یا ایجاد هندسه پیچیده در    تا  سازی کارهای تکراری

  -برنامهبراحتی  می توان    نحوه کار آن  وو با یادگیری منطق    ندارد  سی پیشرفتهنیاز به تجربه کد نویراحت آن است که    نویسی

البت  . کرد  آشننویسی  که  کاربرانی  ) ه  پایتون  با  نویسی  برنامه  به  تولید    هستند  API  Revitو  (    Pythonا  با   توانند  می 

 [3] اسکریپت های سفارشی عملکرد داینامو رو به حداکثر برسانند .

  

 
 

 Revitرابط برنامه نویسی  :API 1شکل شماره 

 

 برنامه نویسی داینامو  افزونهمزایای استفاده از  -2
 برای استفاده از داینامو و جود دارد که عبارتند از:   مختلف  دالیل 

این .  با استفاده از داینامو می توان فرآیند مدل سازی را سریعتر کرد    سرعت بخشیدن در فرآیند مدل سازی : -1

برای شود .  کار با جلوگیری از انجام کارهای تکراری و زمانبر منجر به افزایش راندمان و کاهش نیروی انسانی می  

پست با فاصله و روابط مشخص در دیوار زمان و نیروی انسانی زیادی الزم  مانند وال  ثال برای قرار دادن یک عنصرم

است ، که می توان با نوشتن یک برنامه درست و کاربردی در داینامو و زدن یک کلید خیلی سریع کاری که شاید  

   د.     جام داانبراحتی را  هفته ها وقت مدل ساز را می گرفت

در سیستم های مدل سازی بیم که در مقیاس جزییات اجرایی   سرعت بخشیدن در فرآیند تهیه و تولید نقشه :  -2

کار می کنند ، خودکار کردن فرآیند تولید نقشه یکی از اهداف اصلی آن است . افزایش راندمان و کاهش هزینه در  

ر  ست . برای مثال اندازه گذاری و اسم گذاری یک عنصر داین بخش به میزان اتوماسیون در تولید نقشه ها وابسته ا
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به ما کمک می کند تا حد امکان این کارها به   نماهای مختلف و در شیت های متفاوت زمان گیر است . داینامو 

 صورت خودکار انجام گیرد .     

افزار جهت   : با توجه به محدودیت هایی که   دسترسی راحت تر به داده های مدل و سازمان دهی آن ها -3 نرم 

در بعضی مواقع الزم است  ،  برای مثال در محاسبه متره و برآورد  ،  ها دارد  خاص و یا ترکیب داده  محاسبه مقادیر  

که این امر به دلیل  مطلوب از آنها بدست آید  خروجی    تا  شوندداده های دو عنصر) کف ها و تیرها ( با هم ترکیب  

تعریف امکان    مستقیم  عدم  افزار  نرم  و  در  نیست  مایکپذیر  مانند  دیگری  افزارهای  نرم  از  اکسل  باید  روسافت 

(Excel)  . داده هایی را از اکسل وارد نرم افزار کنیم که با استفاده از داینامو  نیز باید در برخی از موارد کمک گرفت

هی کرد . از طرفی روند اتصال اکسل به رویت را می توان راحت تر و سریع تر کرده و داده های مدل را سازمان د

به    را می توان با استفاده از داینامو تعریف کرد و مورد استفاده قرارداد  ف نشده استپارامترهایی که در نرم افزار تعری

در آن را  یک عنصر توسط پیمانکار    یفرضا برای گنجاندن تاریخ اجرا.  (    Date)تاریخ  داده هایی از نوع    عنوان مثال

( وارد کرده و با استفاده از برنامه نویسی در داینامو و تعریف آن به صورت تاریخ  Textه )پارامتر از نوع نوشتیک  

 .نمودعناصری را که در یک تاریخ مشخص اجرا شده اند به صورت گرافیکی مشخص و یا داده های آن را استخراج 

  برنامه نویسی در داینامویق  از طررا    از ضوابط شهرداری گرفته تا آتشنشانی  :  بررسی ضوابط و مقررات ساختمان -4

توماتیک اندازه گیری کرده و اگر  را به صورت ا(  Sprinklerاسپرینکلرها )  برای مثال فواصل.    می توان بررسی کرد

. که این امر بیشتر در مراحل طراحی مورد   دهد فاصله استاندارد را حفظ نکرده بود با قرمز کردن آن به کاربر هشدار  

 . د استفاده قرار می گیر

(  Navisworks) ز  نویس ورکنرم افزار    برای مثال  :  ارتباط راحت تر با نرم افزارهایی كه با رویت كار می كنند   -5

 با   را  و غیره را شناسایی کرده وگزارش مربوطه( عناصر مختلف ساختمان مثال سازه با تاسیسات  Clashتداخالت )

فرمت  Element ID )  عناصر)  دی-آی می    xml  در  این آی .  کند ارائه  کاری  -یافتن  به صورت دستی  ها  دی 

در هر عنصر که  (  ID  های)  دی–آی  با نوشتن یک برنامه ساده به جای وارد کردن تک تک  و زمانبر است .  سخت

به صورت گرافیکی و یا در جدوال   می توان شناسایی کرده و حتیRevit تمام المان ها را در  ، آمده  Xmlخروجی 

(Scheduleآنها را مشخ ) [4] . نمودص 

با  -6 توان طراحی های متنوع  و    : داینامو برای طراحی های پارامتریک    برنامه نویسی  از داینامو می  استفاده  با 

 .   داشته باشیمطراحی های نما  در زمینه پارامتریک چه در زمینه طراحی داخلی و چه

ا به  سان و راحت آن توسط کاربران ناآشناز دیگر مزایای داینامو استفاده آو راحت از این ابزار:  آسان    بکارگیری -7

( انجام پذیر  Dynamo Playerبرنامه نویسی در داینامو است که این کار با استفاده از ابزاری به نام داینامو پلیر )

نوشته شد با وارد کردن اطالعات و یا انتخاب عناصر مورد  است .  در حقیقت کاربران می توانند بعد از اینکه برنامه  

 .  (2)شکل  ( برنامه داینامو رو اجرا کنندDynamo Playerر ابزار داینامو پلیر )نظر د
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 ( سطوح مختلف نما گذاری   اندازهبرای کاربران ناآشنا با داینامو ) Dynamo Playerاستفاده از   :2شکل شماره 

 

   چگونگی استفاده از داینامو -3
گرافیکی به جای نوشتن خط به (    Interfaceاینترفیس های)   همانطور که قبال در مقدمه گفته شد می توان از طریق

برنامه  . ایجاد یک    داد( دستورات را به نرم افزار    Revit API)  رویت   رابط برنامه نویسی  برای ارتباط با،  خط کدهای برنامه  

وظیفه خاصی را به عهده    گره. هر  پذیر است( نام  دارند انجام    Nod)  گرهاینامو با دستکاری عناصر گرافیکی که  در د  گرافیکی

نودها  بعضی اوقات ممکن است به سادگی ذخیره یک شماره یا یک عمل پیچیده تر مانند ایجاد یک هندسه باشد .  .  می گیرد  

نود با استفاده از سیم می تواند به ورودی نودهای دیگر متصل شود و  دارای ورودی ها و خروجی هایی  هستند ، خروجی هر  

این داده ها مجموعه .    (3و داده ها را منتقل کند )شکل    ای به گره دیگر از طریق شبکه ای از سیم ها جریان یابد  برنامه از گره

داده ها می توانند انواع مختلف داشته باشند ای از متغییرهای کیفی و کمی هستند . ساده ترین شکل داده اعداد هستند ولی  

هندسی  اشکال   ، کارکترها  غیره  دایره    مانند   مثل  منطقی  و  عملگرهای  از  استفاده  با  کند  می  کمک  داینامو  طرفی  از   .

(Booleanوجود یا عدم وجود شرطی را بررسی کنیم و یا با استفاده از عملگرهای ریاضی محاسبات مورد نیاز را انجام دهی )  .م

که به شما یک خروجی گرافیکی جذاب را  رنگ نیز یک نوع داده عالی هنگام کار با داده های انتزاعی و اعداد متغییر می باشد  

از نقاط قوت  ند.  ا  مناسب  می باشندکه شروط مورد نظر شما را دارا    برای نشان دادن داده هاییرنگها  همچنین  .  ارائه می دهد  

اص در  یک کار خ  انجامای از  گره های آماده است و به جای یاد آوری کد دقیق مورد نیاز برای    داینامو دسترسی به کتابخانه

. از جمله کتابخانه ها و پکیج هایی که    شودتا گره مورد نیاز پیدا  کرد  نامو می توان به سادگی فهرست کتابخانه را جستجو  دای

( یک زبان برنامه    Python)  . پایتون  باشندمی  Clockwork, Rhythm, Archilab, Springs د  نبیشترین کاربرد را دار

استفاده شده و  عملکرد و توان آن را افزایش دهد   در داینامو  می تواند مستقیما و استربرد اک بسیار ساده و پر نویسی است که 

 [6]، [5] . همچنین به شما این امکان را می دهد بسیاری از گره ها را با چند خط مختصر کد جایگزین کنید  .
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   گره ارتباط بین اجزای مختلف   :3شکل شماره 

 

 ییاجرافاز و بکار گیری آن در  معرفی چند نمونه موفق -4
اتوماسیون در مدل سازی    احسان  پروژه  با توجه به ضرورت  انسانی  ،  هتل  نیروهای  نبود زمان کافی و کمبود  به دلیل 

، متره و برآورد کلی و مدل    (shop drawing)برآن شدیم که از چند برنامه کاربردی که در تهیه نقشه های شاپ،  مدل ساز  

 . استفاده کنیم  ،  احسان کمک زیادی می کردل هتپروژه سازی 

 بکار رفته عبارتند از:    ایه ه نوشته شده است . برنامژه پروو با توجه به نیاز  اختصاصیبرنامه ها کامال  

 گذاری در طبقات به صورت اتوماتیک  والپست ✓

 به صورت اتوماتیک از صفحه مرجع سطوح مختلف نما ذاری فاصلهاندازه گ ✓

 ه در یک تاریخ مشخص اجرا شده بودند به صورت گرافیکی عنصرهایی کمشخص کردن  ✓

 نازک کاری کف و سقف به صورت اتوماتیک   ✓

 

 گذاری به صورت اتوماتیک   والپست  -4-1

 که این ضوابط عبارتند از : رد ضوابط و آیین نامه خاص خود را دا ، والپستقرار دادن  

ای یا تیغه ای  سازه اکثر طول مجاز دیوار غیریرایش دوم ، حدو  2۸۰۰ین نامه  یآ  ۶۴صفحه    ۷-3طبق تعریف بند   -1

هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع  ،  متر    ۶برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا    ۴۰عبارتست از  ،  بین دو پشت بند  

غیرمجاز   مجاور   سازه دیوارهای  کف  تراز  از  ها  تیغه  و  به    3.۵ای  نیازی  فوق  شرایط  در   . باشد  می  متر 

ازاقائم یا افقی نیست ولی در صورت اضافه شدن ده والپست اجرای ارتفاع نیاز به استفاده    است .   والپست نه ها یا 

[1  ]  

 استفاده شود .  والپستسازه ای به یکدیگر باید از  چند دیوار غیر در هنگام اتصال -2

  استفاده شود . والپستدر هنگام اتصال دیوار غیر سازه ای به عناصر سازه ای مانند ستون باید از  -3

  ( .۴پست استفاده شود )شکل در و پنجره به دیوار باید از والدر هنگام اتصال  -4

پست توضیح داده شد برای هر کدام از این شروط باید  کدی  نوشته می  والن  ی قرار دادبا استفاده از این شروطی که برا

درآن توسط داینامو ، ضخامت دیوار را با خواندن   والپستمثال برای محاسبه طول مجاز دیوار و قرار دادن    عنوانب.  شد  

https://hamyarnazer.ir/tag/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87/
https://hamyarnazer.ir/tag/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87/
https://hamyarnazer.ir/?s=%D9%88%D8%A7%D9%84+%D9%BE%D8%B3%D8%AA+
https://hamyarnazer.ir/?s=%D9%88%D8%A7%D9%84+%D9%BE%D8%B3%D8%AA+
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پارامتر    Widthپارامتر   خواندن  با  را  دیوار  طول  با    Lengthو  و  آورده  ابدست  از  شامل  استفاده  که  هایی  سکریپت 

متر هر کدام کمتر بود( و نقطه ای   ۶  یابرابر ضخامت دیوار  ۴۰عملگرهای مقایسه ای بودند ، طول دیوار مجاز را )کمتر از 

که      FamilyInstance.ByPointدر آن نقطه قرار گیرد بدست آورده و بعد با استفاده از اسکریپت    والپستکه باید  

بود که با   والپستنوع  بعدی  مورد نظر را قرار می دهیم . چالش  والپستاست  Pointو   FamilyTypeورودی دارای دو 

دیوار   ضخامت  به  .توجه  شد  می  یک    انتخاب  ایجاد  پارامتر و    By Host Wallپارامتریک     والپستبا  یک    تعریف 

Shared Parameters    تبدیل آن به یک می  در آن قرار    توالپساری که  ضخامت دیو  Reporting Parameterو 

گزارش    گرفت از  را  استفاده  با  و  نویسیداده  پارامترها   فرمول  دیوار    در  به ضخامت  توجه  نظر    والپستنوع    ،  با  مورد 

 .    می گرفتدر دیوار قرار  و تشخیص داده شده 

باید       نیز  ای  غیرسازه  دیوار  دو  اتصال  درنقطه  ترتیب  همین  بنگیردقرار  والپستبه  اسکریپت  ابرا.  از  استفاده  با  ین 

Geometry.Intersect    اسکریپت به  ورودی  عنوان  به  را  نظر  مورد  نقطه  و  آورده  بدست  را  دیوار  دو  تقاطع  نقطه 

FamilyInstance.ByPoint    ات  .می دهیم نقطه  ترتیب  و ستون  به همین  دیوار  پیدا   ،صال  را  در  و  پنجره  با  دیوار 

شایان    ( . ۶و    ۵)شکل  گرفتند ورت اتوماتیک در دیوار با استفاده از یک کلید قرار میص  به  ی موردنظرها  والپستکرده و  

،    اند کشیده شده  از کدام سو  در مدل سازی  در جهت مناسب با توجه به اینکه دیوارها    والپستذکر است که قرار دادن  

 جداست که در این مقال نمی گنجد.  ای مقولهخود 

 

 
 2۸۰۰ین نامه یدیوار طبق آگذاری  والپست :۴شکل شماره 
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 الگوریتم والپست گذاری  ۵شکل شماره 

 

 قرار دادن وال پست افقی در نقطه بدست آمده  

نقطه اتصال در و پنجره با  

 قرار دادن وال پست عمودی در نقطه بدست آمده  دیوار 

 طبقه گرفتن تمام دیوارهای 
 

Higth,Width,Length خواندن پارامترهای 

 قرار دادن وال پست عمودی در نقطه بدست آمده 
Length<40Width 

` 
Length<6m 

Hight>3.5 m 

نقطه اتصال دیوار های  

 متقاطع 
 قرار دادن وال پست عمودی در نقطه بدست آمده 

نقطه اتصال دیوار با  

 سازه 
 قرار دادن وال پست عمودی در نقطه بدست آمده 
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 در تقاطع با در  گذاری دیوار والپستبرای بخشی از برنامه نویسی داینامو   :۶شکل شماره

 

 کیبه صورت اتومات صفحه مرجعفاصله سطوح نما از  یاندازه گذار-4-2
اجرایی نمای ساختمان ها معمول است که سطح اصلی نما را به عنوان سطح صفر در نظر گرفته و  هیه نقشه های  ت  در  

با    ،ینییسطوح تزپنجره ها ،    و   جلو آمدگی و عقب رفتگی سطوح دیگر مانند قاب در   یمنف  ایکد مثبت    کیو مانند آنها را 

پ   اریبس  ایو    ستین  ریامکان پذ  تی در رو  نکاریکنند. امی  مشخص   ا  نیاست. بنابرا  دهیچیدشوار و  کدها را به صورت   نیاغلب 

و نوشتن فاصله به   یگذارنماد اندازه    کیو قرار دادن    یصفحات به صورت دست  نیفاصله ا  یر یکنند. اندازه گ  یوارد م  یدست

بود    یروش  نیبهتر  نامویدادر    ی سیبرنامه نو  نیاست. بنابرا  یانسان   یو مستعد خطا  ریو وقت گ  یطوالن  یپروسه ا  Textصورت  

م ا  یکه  زمان  ا   نیتوانست  برساند.  ممکن  حداقل  به  را  دارا  نیکار  اسکر  یبرنامه  است    پتیچند  جمله .  مهم  از 

Geometry.DistanceTo  است که کاربر انتخاب    یدو صفحه ا  تیقیها در حق  یورود  نیهر کدام از ا.  دارد    ی که دو ورود

فاصله را بدست آورده و    نیا  پتیاسکر  ن یبا استفاده از ا  نامویدا  ( . ۷)شکل    را بدست آورد  رگ ی کدیکند تا فاصله آن ها از    ی م

، نشان داده شد  2همانطور که در شکل شماره   از    ه  استفاده  دا  Dynamo Playerبا  به  با    ی م  نامویبدون وارد شدن  تواند 

 برنامه را اجرا کند.  ، د اندازه ( ، سمبل اندازه و فونت عدSectionسکشن) ای انتخاب صفحات، اسم نما و 
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 برنامه اندازه گذاری فاصله سطوح نما ازصفحه مرجع به صورت اتوماتیک  در داینامو   :۷شکل شماره 

 

   اند مشخص كردن عنصرهایی كه در یک تاریخ مشخص اجرا شده-4-3
افزارپروژه  در نرم  بر مدل سازی سازه جهت تهیه نقشه های شاپ در  احسان عالوه  به عنوان یک    هتل  افزار  نرم  این   ، رویت 

دستورکارها   و  جلسات  صورت  قبیل  از  اجرایی  مستندات  تمام  شامل  داده  ،پایگاه  میگیرد  قرار  استفاده  از    مورد  یکی  ولی 

مثال تیر یا  ،  است که توسط پیمانکار ارائه می شود . هر عنصر سازه ای    1اردرهایی   وارد می شود   آنی که در  ی مهمترین دادها

. شماره اردر به ما کمک می    استکه این پارامتر شامل اطالعات شماره و تاریخ اردر    می باشد  ون دارای پارامتر شماره اردرست

از    پیدا کنیمه دسترسی  توضیح داده شددر آن  به اردری که این عنصر سازه ای شرح عملیاتش    براحتیکند تا   با استفاده  و 

با توجه به اینکه در نرم افزار رویت  . سازه ای اجرا شده اند  اصر های مختلف سال چه عنتاریخ می توان مشخص کرد که  در ماه 

(Revit)    مثال  ت  اسپارامتری از نوع تاریخ تعریف نشده و  همچنین تاریخ و شماره اردر در یک پارامتر به هر عنصر داده شده(

و مقایسه ،  ه عدد  ب  (که از نوع نوشته است)  تبدیل تاریخ    ( می بایست بعد از جدا سازی شماره اردر از تاریخ و2۴1/9۸.۰2.21آ

ی  با برنامه نویسی در داینامو یک نما، پایگاه داده ای ایجاد کرد که  این عدد با عددی که کاربر وارد کرده و رنگ کردن آن ها  

عناصر از  آوردگرافیکی  بدست  اند  شده  کار  مشخص  تاریخ  در  که  باز    .ی  این  در  مهم  های  رنامه  اسکریپت 

Element.GetParameterValueByName    که با استفاده از این اسکریپت پارامتر شماره اردر را خوانده و بعد  می باشد

 
که پیمانکار در یک تاریخ مشخص انجام می دهد و توسط گروه ناظران و مهندسین کارفرما نظارت شده و با توجه  شرح عملیات اجرایی   1

   وضعیت پیمانکاران محاسبه و پرداخت می گرددبه تائید یا عدم تائید آن ها  
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تاریخ   و  اردر  شماره  جداسازی  هم  از  نوی  کهاز  برنامه  از  انجام  س با  پایتون  در  اسکریپت   گیردمی  ی  از  استفاده  و 

StringToNumber  به عد از نوشته  تاریخ  تبدیل  اسکریپت هاو  از  استفاده  با  انجام می     Filterی که عمل  ید و  را  کردن 

تاریخی که کاربر در نظر دارد را بدست آورده و با اسکریپت    ElementFilter.ByParameterStringValueمثل  ،  دهند  

Element.OverrideColorInView    ی محاسبه و همچنین برا  رنگ کرده   مورد نظررنگ دلخواه    را باعنصر بدست آمده

به     Yesراست و دادن مقدا   Yes/No( با استفاده از مقدار دهی یک پارامتر که از نوع  Scheduleحجم بتن آنها در جدوال )

)شکل   آوردبراحتی حجم  آن ها را  را بدست    ،  Schedul را دارند در    Yesآن ها در داینامو و فیلتر کردن عناصری که مقدار  

ش۸ شکل  در  که  همانطور   . یک    ۸ماره  (  احجام  تاریخ  پارامتر  کنید  می  نوع   Shared Parametersمشاهده  از  که  است 

Yes/No  . است 

 

 
 

 محاسبه ما به تفاوت بتن پیمانکار از طریق محاسبه حجم بتن عناصری که در یک تاریخ مشخص بتن ریزی شده اند   : ۸شکل شماره 

 

 نازک كاری كف و دیوار به صورت اتوماتیک -4-4
قبال    نازک که  بود  هایی  برنامه  جمله  از  اتوماتیک  صورت  به  دیوارها  و  کف  محدود  کاری  بود  بصورت  شده  با    . نوشته 

برآورد دقیق    بکارگیری برای تهیه متره و  نازک کاری  برنامه  ،  آن جهت مدل سازی سریع کف ها و دیوارهای  با نوشتن یک 

پکیج گیری  کار  به  و  داینامو  در  مهمترین توا  Modelical  1کوتاه   . دهیم  انجام  اندکی  مدت  در  را  پروژه  کل  متره  نستیم 

است که دارای    Wall Finish By Roomنوشته شده بود    Modelicalاسکریپت به کار رفته در این برنامه که در پکیج  

(  Ceiling Hieght( و ارتفاع سقف کاذب)  Wall Name،پارامتر نام دیوار )  (RoomName)سه ورودی شامل اسامی روم  

پارامترهای   به  مقداردهی  با  حقیقت  در   . هر    Ceiling Hieghtو     Wall Finishاست  با Room برای  اسکریپت  این   ،

 
 . پکیج ها کتابخانه از اسکریپت های آماده ای است     1
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.  قرار می دهد  را  کشیده شده اند دیوار نازک کاری با متریال و ارتفاع مشخص    Roomتشخیص دیوارهایی که دور تا دور هر  

هایی که در طبقه مشخص قرار دارند و نازک کاری هر طبقه به   Roomدن اسم  ر کرالبته به دلیل بزرگ بودن پروژه با فیلت

نوشته  Modelical برنامه را افزایش دادیم .در مورد نازک کاری کف نیز از اسکریپتی که در پکیج  صورت مجزا سرعت و دقت  

 .   استفاده کردیم  Floor.ByOutlineTypeAndLevelشده بود 

 

 تحت تاثیر قرار داده داینامو را تا كنون  چالش هایی كه استفاده از -7
برنامه نویسی در داینامو  به مهارت باال و صرف زمان زیادی نیاز دارد بخصوص در بعضی از موارد نیاز به برنامه نویسی به  

ارا نیست و  را دبرنامه  یت قفل کردن  توجه به اینکه داینامو قابل  باو    می باشدنیز    Revit APIو حتی یادگیری    Pythonزبان  

بسیار کم است و از طرفی شرکت ها    هااز طرفی به دلیل نبود قانون کپی رایت در ایران  قابلیت انتشار و فروش این نوع برنامه  

شرکت ها و   در ،   Revitحاضر به خرید این برنامه ها به قیمت واقعی نیستند . بهترین راه برای  بهره گیری از این قابلیت مهم  

بخش    و ارتقاء دهنده   استخدام فرد یا افرادی با عنوان توسعه دهنده ،  نیازهای خاص هر پروژه    و رفع،  اختمانی  کارگاه های س

 د .  نآشنا باشRevit API و  افزونه( است که به برنامه نویسی در این Bim Developerبیم )

در اکثر مواقع به    افزونهبت به آن است. این  نداشتن شناخت کافی نس  افزونهیکی دیگر از  چالش های استفاده از این           

از  پارامتریک    ی جهت طراحیا   افزونهعنوان   استفاده  برنامه   افزونهشناخته شده در صورتی که همانطور که در بخش مزایای 

 است .   افزونهیک فقط بخش کوچکی از قابلیت های این نویسی داینامو توضیح داده شد طراحی پارامتر

می انتظار    از آن  کهآن با منطقی    منطق  و عدم تطابق،     Revit APIاز مواقع نیز به دلیل پیچیده بودن منطقدر بعضی         

می   رود استفاده  آن  از  که  افرادی  دلسردی  باعث  است  برای    ممکن  مثال  برای   . شود  دیو  والپستکنند  به صورت گذاری  ار 

ها در دیوارهایی که از راست به چپ کشیده شده اند با    لپستوامتوجه شدیم که جهت    ( -1-۴اتوماتیک )مراجعه شود به بخش

انتظار می آن هایی که از چپ به راست کشیده شده اند متفاوت است و این باعث شد که نوشتن برنامه خیلی سخت تر از آنچه  

 . رفت گردد
 

 رییگنتیجه -9
از   یکی  ساختمان،  اطالعات  مدلسازی  سیستم  مدلسازدر  های  روش  ترین  ،بهینه  فرآیندهای    ی  در  اتوماسیون  ایجاد 

که به تصمیم گیری ذهن انسان نیاز ندارند و ماشین در صورت تعریف دقیق فرآیند کار  یی  تکراری و یا کامال منطقی است. آنها

را انجام دهد.  ، می تواند بخشی از این اتوماسیون  قرار دارده بر روی نرم افزار رویت  می تواند آنها را انجام دهد. افزونه داینامو ک

 ( توان برنامه ریزی الگوریتم کار.  2    (Revit API)( رابط کاربری رویت 1برای اینکار نیاز به دو دانش اساسی است: 

از شناسایی  که ذکر شد  فدر مثالهای   الگوریتم  ندیرگتکراری انجام می    مدام و  به صورت  که  فعالیت هایی، پس  ابتدا   ،

نوشته شد کار  انجام  با    هفرآیند  ازو سپس  رویت    استفاده  کاربری  ترکیب گره ها  و  رابط  یا  ،    (node)با  عملیات محاسباتی 

فرآیند  ،    که داده ها را میان گره ها منتقل می کنند  (wire)به کمک سیم ها    گرفت وبر روی داده ها انجام  دلخواه  منطقی  

 .  تکمیل گردید اتوماسیون

به  ،  Revitلقوه نرم افزار او تاثیر آن در باال بردن قابلیتهای ب نامه نویسی داینامو بر افزونهدر این مقاله سعی شد با بررسی 

جهت رفع نیازهای خاص  قش قابل توجهی را در  ن  افزونهاین  اشاره شود .     BIMدر توسعه مدل سازی ساختمان  اهمیت آن

ی) هتل پنج ستاره احسان مشهد ( اندکی از  ساختمانپروژه  . همچنین سعی شد با ارائه مثال های کاربردی در یک    داردپروژه  

 قابلیت های آن نشان داده شود .  
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قابلیت های برنامه نویسی در داینامو پی     Revit APIالبته یادگیری        بتوانیم    بردهکمک خواهد کرد که بیشتر به  به  و 

می توانیم در    #Cاز  زبان برنامه نویسی    را کاهش دهیم همچنین با استفاده   Revitاز محدودیت های نرم افزار  میزان زیادی  

پوشه    Macro Manager  (Tab)تب در  افزار    Manageکه  داردقرا  Revitنرم  به    کرده نویسی    Macro  ،   ر  اقدام  یا  و 

 .   کنیمو بسیاری از خواسته های پروژه را با استفاده از آن ها رفع نماییم  Revitهای مختلف برای  افزونهنوشتن 

 

 یتشکر و قدردان

،که با تشویق و کمک های    هشتم  شهرسازی  ساختمان شرکت  BIMبا تشکر از جناب آقای مهندس پارسا مدیریت  

 دریغ شان مرا در نوشتن برنامه ها و مقاله یاری نمودند . یب

 

 نابع و مراجع م
 ، ویرایش چهارم 2۸۰۰[ آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله ، استاندارد  1]

 
. 

[2]Automate your Autodesk® Revit® Workflows - cloudfront.net 

Revit.html-5_Python-Nodes/10-https://primer.dynamobim.org/10_Custom ]3[ 

interactions/18182-navisworks-dynamo-https://forum.dynamobim.com/t/exploring [4] 

-Definition/3-Dynamo-a-of-https://primer.dynamobim.org/03_Anatomy ]5[

1_dynamo_nodes.html 

-finition/3De-Dynamo-a-of-https://primer.dynamobim.org/03_Anatomy [6]

2_wiring_programs.html 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjysMqSwq_sAhUK_KQKHYqJBg8QFjAGegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fd1ozhi4p59900.cloudfront.net%2Ffiles%2Furn%3Aadsk.content%3Alibrary%3A78756fcf-e6f3-4184-abdd-04afc0337a02%2F02385a61-cad6-4c35-832c-45eaff90bca9.presentation2153MP2153AutomateYourAutodeskRevitWorkflowsLettheAPIDotheWork.pdf%3FExpires%3D1609459199%26Signature%3DPgDDrQW243C2GyWgES3b5YRUciYGnRE~a208uebqS14pPUSYTXrUzjdZDaDqOTyOSTU-u0za~z450nCmaiY1Z~iu7oZIKqv3Sbg48094uT9uU4zufiBTqYoCDk~QV6c1mDSQ~sipl-RexQo~a6fhMSrk00tw-a1YELa0F4kxvmvddc0mhJXmpavJu4mTHQBWAJaVLJCzHZ86QPdN5M936rfmLDMdLtTe7ySbZUSA15Igt45p6XNHYjNe~eIkttyz~2~p3AI3hkia2voEhLLGnhtVCFAWDLkPp-ejtQfYssj0zS-jXOs-rsv~1hWIeEm9TgKE~zWoYVReVNOlGOWtJQ__%26Key-Pair-Id%3DAPKAIA22NYYFU6JZR5ZA&usg=AOvVaw17bEZOlMMk1r8hYGJ1q5_3
https://forum.dynamobim.com/t/exploring-dynamo-navisworks-interactions/18182
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Progress toward Building Information Modeling (BIM) 

development using dynamo programming 

 

Abstract  

         Due to the upward trend in application of Building Information Modeling (BIM) and its                                                                                    

using in construction and consulting companies, the scarcity and expense of 

humanresource who are  familiar with this method and the amount of workload because 

of shop drowing and filing building information (operational details and operation 

information) it is a moust to think of a new road map and analysis to to automate rotines 

tasks which are repeated between five to ten times a day and follow a zero- one logic in 

modeling and computating . Dynamo is a visual programming tool that works with 

Revit. Dynamo extends the power of Revit by providing access to the Revit API 

(Application Programming Interface) in a more accessible manner. This article explains 

why and how to use a tool called Dynamo and cites a few examples of personal 

experience in using this tool in shaping roles and extracting information in EhsanFive 

Star hotel Construction Project . 
 

Keywords : Building Information Modeling, Shop drowing , Revit , Dynamo , 

Visual programming toolAutomation 
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