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ست که  :چکیده ضروری ا سیار  شن در معماری ب ست پروداک در تمام کارهای کوچک و بزرگ روی عکس  معموالًپ

و همچنین باعث به ود حالت کلی رندر توسوو   ردیگیمخروجی )رندر تصووو(رب برای ب( ا و پو(ا کردن تصوواو(ر ان ام 
ی گرافیکی مانند فتوشاپ می شود. در ا(ن راستا در مقاله حاضر برای اولین بار در جهان سعی شده است افزارهانرم

هدف اب ان ام ا(ن پژوهش، نزد(ک  تا ب( ا(ی و عملکرد پست پروداکشن در مهندسی معماری مطرح و ارائه داده شود.

صو(ر  ست که آ(ا رندر ت سش ا سخ ا(ن پر شن کنیم (ا در اهپروژهشدن به پا ست پروداک شاپ پ ی معماری را در فتو
شن افزارنرم ست پروداک ح م خام رندر گرفته  توانیمی همچون تِری دی اِس مَکس حرفه ا(ی رندر بگیر(م؟ آ(ا با پ

سی  صو(ر ت د(ل کرد؟ برر صحنه رندر ت شده و کم ود وقت برای هاضعف نقطهشده را به واقعیت  ی رندرهای گرفته 
ی رندر ا(ن امکان را داد تا با بررسووی جزئیات آن موتورهافتوشوواپ و  افزارنرمر، مهارت و ت ربه البم کار با کا ارائه

 تریواقعبهتر و  ارائهکه برای  میرسوویمنتی ه قابل ق ول اب پژوهش گرفته شووود. در نها(ت، در ا(ن مقاله به ا(ن باور 
 فتوشاپ امری اجتناب ناپذ(ر است. افزارنرمیاب به ی معماری نهاپروژهتصاو(ر سه بعدی )رندر تصو(رب 

 معماری، پست پروداکشن، رندر تصویر، فتوشاپ، طراحان. واژگان کلیدی:

 
 

* peyman.naghipour@yahoo.com

 مقدمه -1

های در ارائه 1امروزه استفاده از هنر گرافیک

جزء جدانشدنی از هر پروژه معماری شده  2معماری

ای در های ویژه و حرفهاست. بکارگیری تکنیک

در معماری تبدیل به  3رندرگیری و پست پروداکشن

رقابتی جذاب و هنری برای طراحان و معماران و 

 ;Naghipourهاست )سی جی آرتیستها یا گرافیست

، 4افزاری مثل فتوشاپ. در این رقابت جذاب نرم(2017

هایی رؤیایی و ی کاربردی در ایجاد صحنهبرنامه

                                                           
1 Graphics 
2 Architecture 

3 Post production 

. در بین (Naghipour; 2017) العاده استخارق

 5های نهضت گرافیک معماری، پدرو فرناندزآرتیست

 ی ایجاد تصاویرترین هنرمندان عرصهیکی از سرشناس

 ;Naghipour)باشد العاده معماری در دنیا میخارق

. برخالف عقیده همگانی پست پروداکشن (2017

معماری فقط یک مونتاژ برای ارائه کار نهایی نیست بلکه 

این کار در معماری خود یک علم بوده و به تجربه و 

. در (Naghipour; 2017)مطالعه زیادی نیاز دارد 

سازی و ، فیلم6های مهندسی معماری، عکاسیرشته

4 Photoshop 
5 Pedro Fernoundes 

6 Photography 

mailto:peyman.naghipour@yahoo.com
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ار صول نهایی بکتدوین، پست پروداکشن برای ارائه مح

گوییم . اینکه می(Naghipour; 2017)شود برده می

پست پروداکشن یک علم است به خاطر این است که 

هدف پست پروداکشن معماری فقط زیبایی و گول زدن 

بیننده نیست، بلکه ارائه کار به بهترین روش و 

برای بسیاری از افراد، ارائه ترین راه است. صحیح

افرادی که در  . (Naghipour; 2017)معماری هنر است 

ها و مدادها قرار ها در پشت صفحه کلیدها، قلمخانه

دارند، افتخار آفرینی زیادی در کار خود دارند، زیرا مانند 

همه هنرها، این شکل بیان برای آنها برای باال بردن 

 (.URL-1درک طراحی یک مکان است )

ای فزایندههای اخیر، معماران به طور در دهه

 ای برای به دستاستفاده از فتوشاپ را به عنوان برنامه

آوردن تصاویر متنوع یا تصاویر ویرایش شده با حداکثر 

(. با توجه URL-2اند )ارزش زیبایی شناختی، آغاز کرده

به مفاد گسترده ویرایش و بهبود تصاویر که برنامه ارائه 

ل تبدیل دهد، آن را به ابزاری ضروری برای مشاغمی

(. چه بخواهید تصویری را از ابتدا URL-2کرده است )

ارائه دهید،که آنها را تقویت کنید یا زمینه را برای مدل 

سازی سه بعدی فراهم کنید، فتوشاپ هرگز شما را 

 (.URL-2گذارد )دست خالی نمی

ها و توانید از الیهدر فتوشاپ، شما همیشه می

 انعطاف پذیری کار های تنظیم استفاده کنید تاماسک

ها ها را از پالت الیه(. تعداد الیهURL-2را داشته باشید )

محدود کنید تا عناصر خاصی را مد نظر داشته باشید و 

با آنها آزمایش کنید تا بدانید که با هر تغییری که ایجاد 

 کنندشده است چگونه با یکدیگر ایجاد و تعامل می

(URL-2.) 

های هایی از الیهتوانید بخشمی 1با کمک ماسک

(. همچنین URL-2متنوع را با زحمت برش دهید )

توان از تنظیمات مربوط به مناطق خاص تصاویر می

(. همیشه عاقالنه است که برای URL-2استفاده کرد )

                                                           
1 Mask 

2 Alex Hogrefe 

ها را خالص شدن از شر هرگونه سردرگمی الیه

 (.URL-2بندی کنید )گروه

 هایفتوشاپ و ویژگیپس از معرفی در این مقاله 

آن در زمینه پست پروداکشن معماری و تأثیر آن در 

ها و نمونه آثار پست مهندسی معماری و زیر مجموعه آن

پروداکشن معماری انجام شده، این پژوهش با تجزیه و 

تحلیل علمی به آنها پرداخته و سپس پاسخ به 

 است.            های این تحقیق جواب داده شده پرسش

 پژوهشپیشینه  - 2

بسیار  3از یک مدل اِسکَچ آپ 2آقای الکس هوگرف

استفاده کرد که فضای  4ابتدایی با چند چراغ اُمنی

کند و برخی از نمای بیرونی را داخلی را روشن می

(. برای این پروژه URL-3( )1کند )تصویر برجسته می

های ایسلندی جمع آوری تصویر از صخره 55خاص، او 

(. URL-3تکه کرد )را با هم در فتوشاپ تکه کرد و آنها

افتد       اینجاست که جادو برای هوگرف اتفاق می

(. گردش کار وی برای تکیه کردن URL-3( )2)تصویر 

ها، روشنایی و آزمایش با جو و لحن تصاویر، به بافت

(. با گذشت URL-3شدت به فتوشاپ متکی است )

غیر مخرب ایجاد ها، او یک گردش کار کارآمد و سال

دهد بدون نیاز به مقابله کرده است که به وی اجازه می

های طوالنی، های سه بعدی سنگین و زمانبا صحنه

تغییرات سریع را انجام داده و به نتایج جوی برسد 

(URL-3.) 

 

 

3 Sketch Up 

4 Omni 
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افزار رندر تصو(ر خام گرفته شده با نرم .1تصو(ر

 (URL-3) ماخذ: اِسکَچ آپ.

 

 
افزار پروداکشن ان ام شده با نرمپست . 2تصو(ر

 (URL-3)ماخذ:  .فتوشاپ

 

یک گردش کار سنگین با "دهد: وی ادامه می

دهد که به سرعت فتوشاپ به ما این امکان را می

 .(URL-3ای را تکمیل کنیم )اطالعات گسترده

دهد تا تغییرات را سریع انجام همچنین به ما امکان می

ارد، هنگام ایجاد تصاویر، دهیم، زیرا در بسیاری از مو

ها در حال توسعه هستند. تالش برای پیگیری این پروژه

تغییرات به صورت سه بعدی برای ما تقریبًا غیرممکن 

(. با این گفته، اگر یک پروژه کاماًل URL-3خواهد بود )

توسعه یافته و نهایی شود، ما زمان الزم را برای ساخت 

 (. URL-3واهیم کرد )گذاری ختر سرمایههای دقیقمدل

تقریباً همه محیط اطراف شما دارای نوعی رنگ 

مایل به آبی و سیاهی است، این به این دلیل است که 

ها را ترین چیز در جهان، آسمان است که آن رنگبزرگ

ترین ها مهمدارد. بنابراین طبیعی است که آن رنگ

ه تر بشوند واقعیقسمت ارائه دهنده هستند و باعث می

ها در (. سعی کنید از این رنگURL-4نظر برسند )

افزار رندر خود و مقداری رنگ زرد تنظیمات آسمان نرم

 05شود در نور خورشید استفاده کنید، این باعث می

 (.URL-4درصد واقعیت ارائه تصویر بیشتر شود )

های مختلف که ارائه رندر برای تصحیح رنگ

ردسر برای رفع نور خواهید انجام دهید یک کار پر دمی

شود هنرمندان تصمیم و مصالح سازی است و باعث می

بگیرند که بیشتر کارها را به صورت سه بعدی انجام 

دهند و تصحیح رنگ )مانند اضافه کردن خاک و بافت(  

(. این URL-4ماند )برای پست پروداکشن باقی می

همان چیزی است که یک تصویر سه بعدی باید مطابق 

(. در اصل، URL-4ها به نظر برسد )شرکتبا صنعت 

دهید به شرح زیر است: رندر را انجام آنچه شما انجام می

دهید، کمی اصالح رنگ جزئی انجام دهید و کمی 

(. با وجود این واقعیت URL-4درخشش اضافه کنید )

ود، باید شکه بیشتر به عنوان استاندارد در نظر گرفته می

 (.URL-4متعلق به گذشته باشد )

تخریب تصاویر خود در پست پروداکشن با خراش 

، تصویر برداری، محو شدن لنز و موارد دیگر، باعث 

شود تصویر شما بیشتر شبیه به عکس گرفته شده می

توسط یک دوربین )بد یا قدیمی( باشد که از فیلم 

کند و سپس به صورت سه بعدی ارائه استفاده می

 (.URL-4دهد )می

ن است که سعی کنید با تنظیم ترین بخش ایمهم

اشباع، رنگ و روشنایی عناصر جدیدی مانند درختان 

قطع شده، گیاهان و سایر همراهان معماری را با رندر 

 (. URL-5اصلی خود ادغام کنید )

به عبارت ساده، ویرایش در فتوشاپ باعث صرفه 

جویی در وقت و تالش شما خواهد شد تا اینکه آن را 

انجام دهید زیرا فتوشاپ برخالف  مَکستِری دی اِس در 

بسیار متنوع و مقیاس پذیر است  تِری دی اِس مَکس

(URL-2 ،با استفاده از امکانات همین روند و مراحل .)

توانید پست پروداکشن داخلی یک خانه، رستوران و می

 (.URL-2حتی یک دفتر را انجام دهید )

اِس های خام از تِری دی عالوه بر این، پرونده

افزاری سه بعدی دیگر برای مَکس یا هر برنامه نرم

ای هشوند. آنها باید با تالشداده نمی ها نمایشمشتری

ویژه ویرایش و بهبود یافته شوند تا آنها جذاب به نظر 

 .(URL-2)برسد 

 م انی نظری -3

 چرا فتوشاپ بسیار ارزشمند است؟
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های مکرر و چشمگیر تصاویر کار برخی از نگرانی

 خام بدین شرح است: 1تِری دی اِس مَکسشده با 

ها ها و عینکآینه -2کنند، ها کار نمیالمپ -1

تصویر جذابیت  -3رسند، بیگانه و واقع بینانه به نظر نمی

صحنه مصنوعی  -5سقف تاریک است،  -4الزم را ندارد، 

 .(URL-2)های اشباع نشده سایه -6رسد، به نظر می

بهبود تصاویر در زمان کوتاه چه کارهایی برای 

 توان انجام داد؟می

 هدف تحقیق -4

در این پژوهش پس از جمع آوری پیشینه و 

بررسی مشکالتی که معماران در ارائه تصاویر و کارهای 

خود از آن ناراضی بودند بر آن شدیم تا با در نظر گرفتن 

فتوشاپ  2افزارهای نرمها و با استفاده از مهارتاستدالل

معایب و مزایای هرکدام را بررسی  3افزار وی رینرمو 

کنیم تا  در نهایت به راه حل جامعی در زمینه تولید 

هایی سه بعدی معماری برسیم و سؤال 4تصاویر طبیعی

 آید این است:که پیش می

چه کارهایی  چرا فتوشاپ بسیار ارزشمند است؟

اد؟ توان انجام ددر زمان کوتاه می 5برای بهبود تصاویر

 ؟تواند بپوشاندآیا پست پروداکشن معایب رندرها را می

 روش تحقیق -5

های پیشینی که انجام در هیچ یک از پژوهش

شده، تحلیل جزئیات و روند کار با فتوشاپ و تفاوت رندر 

و پست پروداکشن مطرح نشده است. مهارت الزم در 

دهد تا زمینه فتوشاپ و موتورهای رندر این امکان را می

ا دقت بیشتری جزئیات این دو بررسی شود. البته تجربه ب

تواند کمک شایانی در افزارهای گرافیکی میدر نرم

پیشبرد تحقیق داشته باشد لذا سعی شده تا با بررسی 

تمام موارد الزم و کاربردی این تحقیق به سرانجام 

 مطلوب و مورد نظر برسد.

 فتوشاپ -6

                                                           
1 3Ds Max 
2 Software 

3 V-ray 

افزار گرافیکی قدرتمندی فتوشاپ )کار عکس( نرم

. (Naghipour; 2017است ) 6از محصوالت شرکت ادوبی

افزار برای ویرایش، ترکیب، بازسازی و ایجاد این نرم

رود ها( بکار میدگرگونی در تصاویر )عکس

(Naghipour; 2017).  امروزه پیشرفت بیشتر

عماری، های هنری، از جمله پست پروداکشن ممهارت

دکوراسیون داخلی و نمای ساختمان به نوعی در گرو 

ترین افزار یکی از مهمباشد و این نرمافزار فتوشاپ مینرم

ابزارهای رشد و ترقی در کارهای اقتصادی برای به وجود 

باشد آوردن کارهای پست پروداکشن معماری می

(Naghipour; 2017) .های پتانسیلی افزار زمینهاین نرم

ر توان دباشد که میادی برای فعالیت و کار را دارا میزی

ها پیشرفت زیادی حاصل کرد. هریک از این زمینه

های گرافیک افزار ادوبی فتوشاپ در تمامی حوزهنرم

کاربرد داشته و برای مقاصد گوناگونی بکار گرفته 

افزار در های پرکاربرد این نرمشود. یکی از زمینهمی

باشد که ها میها و نقشهکار با طرح های مهندسیرشته

 Saeed ,et) طلبدهای خاص خود را میالزاماً تکنیک

al;2019) در رشته مهندسی معماری توانایی کار با .

دهد که در رسم فتوشاپ این امکان را به معمار می

بعدی، شیت بندی، های سههای دو بعدی و مدلطراحی

تواند جایگاه یاصالح رندرهای گرفته شده و غیره م

توانا . (Naghipour; 2017ای آن را ارتقا دهد )حرفه

بودن در ایجاد تصاویر زیبا و تأثیرگذار برای معماران به 

یک ضرورت تبدیل شده است. اینجاست که داشتن 

 ایهای حرفهدانش و تخصص کافی در زمینه تکنیک

ی افزار گرافیکپست پروداکشن معماری و تسلط بر نرم

فتوشاپ برای طراحان و معماران اهمیت زیادی  مانند

 کند.پیدا می

و(ژگی های نرم افزار فتوشاپ در  -6-1

 بمینه پست پروداکشن معماری

4 Natural 
5 Image 

6 Adobe 
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افزار در های مهم این نرمدر حالت کلی ویژگی 

 زمینه پست پروداکشن معماری عبارتنداز:

 شب و روز. 1ایجاد نورپردازی -1

بارانی و مه بر های برف و تولید و ایجاد دانه -2

 روی رندر تصویر.

دار ماشین ساخت و ایجاد نور دنباله -3

(Naghipour; 2017).  

 .PNGبا فرمت  IESایجاد نورهای هالوژنی  -4

ها و های مختلف پروژهدادن به بخش متریال -5

 Mazraehاستفاده از تکسچر و بافت )

Farahani; 2016.) 

 رفلکت دادن به شیشه ساختمان. -6

 ;Naghipour)ایجاد سایه برای پرسوناژ انسان  -7

2017).  

اضافه کردن اشعه نور خورشید بر فضای  -0

داخلی )ایجاد تابش نور بیرونی و تنظیم اندازه 

 و مسیر(.

ایجاد انواع آبجکت ها شامل درخت، گل،  -9

 PNGپنجره، ماشین، صندلی و ... با فرمت 

(Naghipour; 2017).  

 ز به شب.تبدیل صحنه خارجی حالت رو -15

بعدی خام به آثار هنری تبدیل رندرهای سه -11

 (.Mafakheri; 2009زیبا )

ایجاد رندر المنت تمرکز بر روی قسمتی از  -12

 تصویر و محو کردن باقی فضا.

ایجاد حالت نور در طراحی داخلی شب و  -13

 فضاهای بیرونی روز.

ایجاد و تغییرات کنتراست رنگ با ابزار  -14

Color lookup  مکمل فیلتر ماسک در(

 فتوشاپ(.

 ترکیب رنگ و عکس. -15

 متحرک سازی. -16

                                                           
1 Lighting 

2 Hollywood 

 

 پست پروداکشن در مهندسی معماری -7

مبحث پست پروداکشن معماری در طراحی سه 

بعدی، بسیار با اهمیت و حتی الزامی است. به طوری 

که تمامی محصوالت گرافیک کامپیوتری اعم از ساخت 

تا انیمیشن و  2وودیهای هالیهای ویژه برای فیلمجلوه

محصوالت معماری همگی وارد مرحله پست پروداکشن 

شده و در نهایت نتیجه نهایی و قابل عرضه را ارائه 

شاید برای شما هم این  (Naghipour; 2017)کنند می

ری تِافزار درگیری با نرماتفاق افتاده باشد که در زمان رن

یا سایر موتورهای رندرگیری  ری وی –دی اِس مَکس 

تفاوتی اساسی بین کارهای خود و دیگران را در اینترنت 

و جاهای دیگر مشاهده کنید. این تفاوت به این دلیل 

است که همیشه رندرگیری، پایان کار هر پروژه سه 

بعدی معماری نیست و تقریباً تمامی طراحان و معماران 

ود را برای اصالح ای رندرهای خبعدی کاران حرفهو سه 

برند. رندرهای تهیه شده از افزار فتوشاپ میبه نرم

 وی –تِری دی اِس مَکس بعدی از جمله افزار سه نرم

معموالً خام و نیمه واقعی هستند و اعمال بعضی  ری

ی تِرافزارهای افزار پیچیده ازجمله نرمها در نرمتکنیک

بر ... زمان و 4، اِسکَچ آپ، رِویت3، راینودی اِس مَکس

است از این رو در مرحله پست پروداکشن معماری 

عی انگیز واقتوانیم رندرهای خام را به تصاویر شگفتمی

افزار تبدیل کنیم، پست پروداکشن معماری عموماً با نرم

 Shirazizadeh Moghadam) گیردمیفتوشاپ صورت 

,et al;2020) در حالت کلی پست پروداکشن معماری .

 تر جلوه کند و همچنینشود رندر بسیار طبیعیباعث می

شود و دیگر نیاز نیست در وقت میجویی باعث صرفه

ها برای رندرگرفتن آبجکت ها و تنظیمات ساعت

تِری افزار افزارهای حجم سازی از جمله نرمپیچیده نرم

وقت صرف کنیم. به این  ری وی –دی اِس مَکس 

حجم سازی از افزارهای مختلف صورت که توسط نرم

3 Rhino 

4 Revit 
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، راینو و... حجم تِری دی اِس مَکس افزارهایجمله نرم

وارد محیط  PNG 1خام رندر گرفته شده را با فرمت

افزار فتوشاپ کرده و سپس مرحله پست طراحی نرم

 کنیمپروداکشن یا پرداخت پس از رندر را شروع می

. در ادامه یک نمونه حجم خام رندر (1396)دولتخواه، 

تِری دی اِس افزار گرفته شده نمای ساختمان با نرم

و پست پروداکشن انجام شده در  PNGبا فرمت  مَکس

 (.3فتوشاپ آورده شده است )تصویر

 

 

 

 

 

نمای  شده گرفتهنمونه ح م خام رندر . 3تصو(ر

 ساختمان و پست پروداکشن ان ام شده در فتوشاپ. 

 (Naghipour; 2017)ماخذ: 
 

 چگونه پست پروداکشن ان ام دهیم -7-1

تصویر،  2اولین مرحله برای پست پروداکشن رندر 

 از فضای تِری دی اِس مَکسافزار ابتدا بایستی در نرم

گرفته و سپس رندر  PNGپروژه یک رندر خام با فرمت 

تصویر را وارد محیط طراحی فتوشاپ کنیم. در این 

دهد تا افزار فتوشاپ به شما امکاناتی مینرممرحله 

صورت الیه به الیه روی رندر تصویر نورپردازی بتوانید به 

 4انسان، انواع آبجکت ها 3شب و روز، ایجاد پرسوناژ

شامل درخت، گل و ... اضافه و پست پروداکشن کنید. 

های فتوشاپ به شما کمک در ضمن گفتنی است الیه

روداکشن معماری را خوب کنترل پست پ 5کند پروژهمی

و مدیریت جدا انجام دهید تا رندرهای شما جلوه بهتری 
                                                           

1 Format 

2 Render 
3 Personage 

4 Objects 
5 Project 

6 Tree 

 (.Manjezi; 2020ا کند )را پید

 

های پست تر(ن قسمتمهم -7-2

 پروداکشن در معماری

توان از آبجکت هایی که در اینترنت به نام می

Cutout 7،آسمان6وجود دارد یا از تصاویر درخت ،

 .(URL-6)استفاده کرد  PNGو ... با فرمت  0چمن

تکنیک دیگری که در پست پروداکشن استفاده 

است. با استفاده از  9شود، استفاده از دستور براش هامی

ها، ابرهای مختلف، توان انواع زمینهدستور براش ها می

ها و همچنین نورپردازی قوی استفاده کرد آبشار، پرنده

(URL-6). 

های دیگر پست پروداکشن قسمتترین از مهم

های مختلف یا ایجاد تنظیم 11، روشنی15ایجاد تیرگی

نوری بر روی تصویر رندر شده است، این کار با 

شود، در سطوح انجام می  Adjustmentدستور

توانید شب و روز یا فضاهای تر با فتوشاپ میپیشرفته

 .(URL-6)مختلف نوری درست کنید 

هوای مختلف نیز از  برای ایجاد فصل و آب و

های گفته شده در باال استفاده کنیم. برای این کار روش

ی هاتوانیم از براش های مناسب برای فصول و صحنهمی

های مناسب  Adjustmentمختلف و یا از دستور 

 .(URL-6)استفاده کرد 

مقا(سه برخی اب کیفیت کاری پست  -7-3

 وی ری -افزار تِری دی ِاس مَکس پروداکشن با نرم

دی بعتوان آبجکت های سهبا پست پروداکشن می

افزار             را سریع و راحت وارد رندر تصویر کرد ولی در نرم

وی ری اضافه کردن آبجکت ها  - تِری دی اِس مَکس

7 Sky 

0 Grass 
9 Brushes 

15 Darkness 
11 Clarity 
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کند و نیز حجم بر هست و وقت زیادی صرف میزمان 

ود شتر میکاری فایل تِری دی اِس مَکس نیز سنگین

(Rashvand ,et al;2020.) 

توان رندر تصویر را مثل یه با پست پروداکشن می

افزار          نقاشی به واقعیت صحنه رندر تبدیل کرد ولی با نرم

وی ری بعد از گرفتن رندر، معلوم  - تِری دی اِس مَکس

 Malekنیست رندر واقعی به نظر بیاد یا نه )

Mohammadi; 2017.) 

 35توان، با کمترین زمان )با پست پروداکشن می

صورت رئالیسم ارائه داد ولی با  دقیقه( بهترین کار را به

وی ری زمان کار بیش  -تِری دی اِس مَکس افزار    نرم

 ساعت است. 7از 

توان شیت بندی معماری و با پست پروداکشن می

 -کس ِتری دی اِس مَافزار پرزانته انجام داد ولی با نرم

 ;Faramarzتوان این کار را انجام داد )وی ری نمی

2011.) 

ها و آب و هوای توان فصلبا پست پروداکشن می

مختلف را به صورت طبیعی بر روی رندر تصویر ایجاد 

وی ری  -تِری دی اِس مَکس افزار کرد ولی با نرم

توان آن را به صورت طبیعی رندر گرفت نمی

(Shokralahi ,et al;2005.) 

توانیم میزان کیفیت چطوری می -7-4

 رندرهای خود را به صورت باور نکردنی باال ب ر(م

گاهی اوقات ما نیاز داریم کیفیت کار خود را بعد 

افزارهای حجم سازی مختلف از گرفتن رندر توسط نرم

 …مانند تِری دی اِس مَکس، راینو، رویت، اِسکَچ آپ و

خواهید فصول مختلف باال ببریم. به طور مثال شما می

خواهید سال را در یک پروژه به وجود بیاورید یا می

آبجکت های زیاد و متنوع را در حجم خود قرار دهید و 

حتی حال و هوای رندر خود را عوض کنید، در حالت 

افزارها و توان به کمک نرمها را میعادی این تکنیک

یار بسپالگین های مختلف به وجود آورد اما اینکار وقت 

                                                           
1 Material 

گیرد و گاهی اوقات حجم فایل زیادی رو از شما   می

رود. این در حالیست شما به صورت باور نکردنی باال می

 توانید به راحتی تمامیکه با کمک پست پروداکشن می

ها را در مدت زمان کوتاهی به وجود بیاورید این ویژگی

(Javaherian; 2019). 

اکشن افزار مرت   با پست پرودنرم -7-5

 افزاری استچه نرم

شاید برای کسانی که تازه با مفهوم پست 

اند جالب باشد که بدانند پست پروداکشن آشنا شده

پروداکشن فقط مرحله بعد از رندر است و هیچ ربطی به 

کنید. شما افزاری کار میاین ندارد که شما با چه نرم

رید بگیافزار سه بعدی خروجی خود را توانید با هر نرممی

و به راحتی با انجام پست پروداکشن به کار خود آبجکت، 

درخت، گیاه، و ... را اضافه کنید و با استفاده از ابزارهای 

ها و کثیفی به طرح خود اعمال کنید زیبای فتوشاپ لکه

 .(Ishaqi ,et al;2020) تر کنیدو کار خود را طبیعی

توانیم در کار خود اب تا چه میزان می -7-6

 ست پروداکشن استفاده کنیمپ

هیچ محدودیتی برای انجام این فرآیند وجود ندارد 

، 1توان با داشتن یک عکس خام، متریالو حتی می

ای اعمال کرد. اما بهتر نورپردازی و ... را به صورت حرفه

پروژه را در محیط سه بعدی خود  ٪08است سعی شود 

ات برای انجام داده و برای اضافه کردن برخی از جزیی

کیفیت کار خود از پست پروداکشن استفاده شود 

(URL-7). 

نمونه آثار پست پروداکشن معماری ان ام  -8

 افزار فتوشاپشده ا(ن پژوهش با نرم

های برف بر در این نمونه آثار تولید و ایجاد دانه

، 2روی پست پروداکشن رندر تصویر نمای ساختمان

لیل و تحهای برف دنیا را با تجزیه سعی شده تا انواع دانه

های طبیعی را بر روی پست علمی بررسی کنم و برف

ادامه مجموعه این  درپروداکشن آورده و خلق کنیم. 

2 Building 
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 و تحلیل علمی وبخش، با توضیحاتی کامل به تجزیه 

 پرداخته شده است. 1های برفبررسی دانه

 

 رفبََ -8-1

های آسمانی و نیز نام پوششی است یکی از ریزش

. واژة (URL-8)گردد که از آن بر روی زمین تشکیل می

زبان از   Wafraیا وَفْرَه  Wafr از واژة وَفْر« برف»کنونی 

. برف در زبان کهن (URL-8)است شده گرفته  پهلوی

  Snoy های سْنیزَگ، سْنیخَر و سْنویپهلوی به شکل

زبان در  Snowاست که همگی با واژه نیز آمده 

 اند ریشه هم زبان آلمانیدر  Schnee و انگلیسی

(URL-8). 

 نگاهی به انواع برف -8-2

های آن اگر در هنگام بارش برف به کریستال

های برف خواهید دید که دانهدقت توجه کنید، به

هرکدام با توجه به شرایط بارش )دما، فشار و...( دارای 

( انواع اشکال 4باشد. در )تصویر اشکال مختلف می

های برف به نمایش درآمده است و در ادامه به دانه

های برف که نواع دانهتوضیحاتی در خصوص برخی از ا

 ها استفاده بیشتر در پست پروداکشن معماری از آن

 .(URL-9)شود، پرداخته خواهد شد می

 

 
 های برف. انواع اشکال دانه. 4تصو(ر

                                                           
1 Snow 

 (URL-11)ماخذ: 

 

 های برفبرف و انواع دانه -8-3

زده باران نیستند و های یخهای برف قطرهدانه

های برف بر کسی فیزیک پیچیده نحوه تشکیل دانه

گیرند که های برف زمانی شکل میمعلوم نیست. دانه

صورت مستقیم به یخ تبدیل شود، این عمل بخار آب به

که شبیه به یک انفجار است در میان ابرها صورت 

 .(URL-10)گیرد می

های برف، منشورهای شکل اولیه کریستال

. مثل دهداگهان تغییر شکل میضلعی است که به نشش

های بینید. اما شکل( می5ای که در )تصویر نمونه

های برف وجود دارد که مختلف دیگری نیز برای دانه

توان به صفحات چند بخشی، ها میترین آنرایج

ای و های ستارهبندی شده، دندریتهای بخشصفحه

 ای سرخس شکل اشاره کرد.های ستارهدندریت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ضلعی، بب الفب کر(ستال برف منشور شش  .5تصو(ر

شی، جب کر(ستال برف کر(ستال برف صفحات چند بخ

بندی شده، دب کر(ستال برف  بخش هایصفحه

های ای، رب کر(ستال برف دندر(تهای ستارهدندر(ت

 (URL-12)ماخذ:  .ای سرخس شکلستاره

 

های برف بر روی تولید و ا( اد دانه -8-4

 پروداکشن رندر تصو(ر نمای ساختمانپست 

 Add  2های برف از سبکدانه در اینجا برای تولید

2 Style 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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Noise  استفاده کرده و سپس برای نامنظم کردن

 استفاده  Gaussian Blurهای برف از سبک دانه

و زیاد  همچنین برای کم (Naghipour; 2017)میشود 

های برف و یا کنترل و تنظیم کردن شفافیت کردن دانه

شود استفاده می Levelsهای برف نیز از سبک دانه

(Naghipour; 2017).  کاربران این حوزه با براش زدن و

توانند انواع باال نیز می 1ساخت براش با اسکرنینگ

های برف را تولید و ایجاد کنند، اّما مشکلی که در دانه

ویرایش بودن مجدد آن  آید غیر قابلاینجا به وجود می

و های برف را کم تواند دانهاست. یعنی کاربر دیگر نمی

های برف و همچنین نامنظم بودن زیاد و یا شفافیت دانه

و تنظیم کند. در این راستا این های برف را کنترل دانه

 افزار تِری دی اِس مَکسپروژه نمای ساختمان را با نرم

( و رندر تصویر 6)تصویر   PNGرندر گرفته و با فرمت

فتوشاپ می  2نمای ساختمان را وارد محیط طراحی

های برف را بر روی پست پروداکشن کنیم و سپس دانه

  د می کنیم.رندر تصویر نمای ساختمان تولید و ایجا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رندر تصو(ر نمای ساختمان .6تصو(ر

 (Naghipour; 2017)ماخذ: 

 

توان کنید که با فتوشاپ میحال مالحظه می

های تر دانهتر و همچنین طبیعیتر و سریعخیلی راحت

                                                           
1 Screening 

برف یا برف ایستاده بر روی پست پروداکشن رندر تصویر 

 (.7)تصویر نمای ساختمان تولید و ایجاد کرد 

 
های برف بر تولید و ا( اد شده دانه .7تصو(ر

 روی پست پروداکشن رندر تصو(ر نمای ساختمان.

 (Naghipour; 2017)ماخذ: 

 

آ(ا در فتوشاپ رندر تصو(ر را پست پروداکشن  -9

ای تِری دی ِاس مَکس حرفه افزارکنیم (ا در نرم

 رندر بگیر(م؟

این یکی از سؤاالتی است که بسیاری از معماران 

از خود  تِری دی اِس مَکسافزار هنگام کار با نرم

دانند که چه مواقعی نیاز ها نمیپرسند. در واقع آنمی

ها را باید ای آناست تا رندر گرفته شود و چه مرحله

پست پروداکشن کرد. در این راستا بیشتر معماران 

بعدی خود آبجکت ها )صندلی، سه هایای در طرححرفه

پرسوناژ انسان، درخت، ماشین و ...( را هیچ وقت 

بر کنند که دلیل این کار به دلیل زمان رندرگیری نمی

باشد. به همین دلیل معماران در بودن آبجکت ها می

پایان کار رندرگیری، طرح خود را به فتوشاپ برده و در 

 کننداصلی اضافه میهای مورد نظر را به طرح آنجا طرح

و دیگر نیازی به صرف چند ساعت رندرگرفتن یک 

 های بسیاری پرندگانآبجکت نیست و یا اینکه در طرح

شوند و در این جا نیز این سؤال در آسمان مشاهده می

بعدی این پرندگان را در طرح آید که چگونه سهپیش می

2 Designing 
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ایل فگنجانند که در اینجا نیز باز مثل مورد قبل هیچ می

آورند و در بعدی از پرندگان را در طرح اصلی نمیسه 

کنند. حال با های آماده استفاده میفتوشاپ از فایل

توجه به مقایسه رندرها و مطالب گفته شده باال نشان 

ترین راه برای ارائه یک رندر دهد که بهترین و سریعمی

   افزار         تصویر پروژه معماری این است که در نرم

از پروژه یک رندر خام با فرمت  تِری دی اِس مَکس

PNG  گرفته شود و سپس آن را وارد محیط طراحی

فتوشاپ کرده و بعد پست پروداکشن معماری را اعمال 

دهد یک کرد. این روش جسورانه به معماران امکان می

ر تتر و طبیعیتر و سریعرندر تصویر را خیلی راحت

از رئالیسم ارائه دهند و دیگر نیبتوانند به بهترین شکل 

صرف رندر  تِری دی اِس مَکسنیست چند ساعت در 

 گرفتن یک آبجکت باشند.

سابقه این پژوهش از لحاظ مدت زمان کاری پروژه 

ی ساعت زمان رندر پروژه حرفه 2دهد که نشان می

توان در پست معماری تِری دی اِس مَکس را می

( این 0اند )تصویر دقیقه به اتمام رس 35پروداکشن 

یعنی چالش بزرگ در دنیای گرافیک معماری و در 

 ها راتوان پروژهضمن با این روش پست پروداکشن می

تر ارائه تحویل کارفرما، پیمانکار، ناظر و مدیران سریع

 شرکت داد.

 

 
مقا(سه مدت بمان کاری رندر پروژه معماری  .8تصو(ر

تِری دی اِس مَکس با مدت بمان کاری پست 

 پروداکشن رندر تصو(ر.

 

بایست در سری پست پروداکشن معماری می
                                                           

1 Dramatic 

2 Night 

تِری دی های کارهای هر هنرمندی در خلق صحنه

وجود داشته باشد. اینکه چگونه از آن در صحنه استفاده 

تواند باشد. میقه کاربر میکند کامالً وابسته به سلیمی

یا ظریف  1خواهد دراماتیکای که کاربر میبه اندازه

باشد. استفاده صحیح از پست پروداکشن معماری 

تواند به صورت مؤثری جریان کار را سرعت بخشد و می

 رندرها را به سطح بعدی پیش ببرد.

توان ح م خام آ(ا با پست پروداکشن می -11

به واقعیت صحنه رندر تصو(ر رندر گرفته شده را 

 ت د(ل کرد؟ 

دانید پست پروداکشن یکی از طور که میهمان 

ترین و همچنین پرکاربردترین ترین و تخصصیمهم

باشد و یکی از بحث در زمینه مهندسی معماری می

های انجام یک پروژه معماری است. با ترین قسمتمهم

این  این حال خیلی از طراحان سه بعدی اهمیتی به

دهند یا آموزش کافی در این زمینه ندارند. موضوع نمی

افزارهای            در این راستا رندرهای گرفته شده از نوع نرم

مسلمًا آماده ارائه و تحویل نیستند  تِری دی اِس مَکس

گرایانه هستند. از های واقعو رندرهای خام و بدون جلوه

های خام آن را اینرو با انجام پست پروداکشن در رندر

کنند. با این حال ای میتبدیل به رندرهای کاماًل حرفه

وقتی رندر تصویر خام را وارد محیط طراحی کردید، 

ی بعدتوانید روی رندر تصویر انواع آبجکت های سهمی

که شامل )فرش، یخچال، کابینت، موتورسیکلت، میز و 

...(، تکسچرهای دوبعدی، ترکیب عکس، پرسوناژ انسان 

 3و روز 2توانید نورپردازی شباضافه کنید و همچنین می

را روی رندر تصویر ایجاد کنید. در واقع با پست 

سم تر و رئالیتوان رندر تصویر را طبیعیپروداکشن می

 تر کرد این یعنی پاسخ خوبی برای معماران و طراحان.

 گیری و پیشنهادنتی ه -11

امروزه تخصصی شدن علم در زمینه پست 

افزار فتوشاپ در خلق یک اثر پروداکشن معماری و نرم

3 Day 
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معماری ضروری گشته است. تخصصی شدن در این 

زمینه تحول عظیمی را در زمینه مهندس معماری به 

توان آورد. با توجه به مطالب گفته شده میوجود می

ر گرافیکی افزاافزار فتوشاپ را به عنوان یک نرمنرم

ترین ابزارهای قدرتمند دانست و همچنین یکی از مهم

رشد و ترقی در کارهای اقتصادی و ابزاری برای به وجود 

 های معماری است.آوردن خروجی

ترین یکی از مهمAdjustments استفاده از دستور 

های یک پروژه پست پروداکشن است، چرا که قسمت

گی نظیمات مختلف رنتوانیم تیرگی یا روشنی و یا تمی

وانیم تتر میبه رندرها اعمال کنیم که در سطح پیشرفته

روز را به شب تبدیل کنیم و یا فضاهای مختلف نوری 

های تر و برای راحتی انتخابدر سطوح پیشرفته .بسازیم

وی ری  1هایتوانیم از رندر المنتداخل فتوشاپ می

 برد.یم تر پیشاستفاده بکنیم که کار را بسیار سریع

 فتوشاپتواند در تمام ترفندهایی که فرد می

ل شوند که شاماستفاده کند، به سه دسته تقسیم می

برجسته  -2، تنظیم رنگ سفید -1: موارد زیر است

       ،3و کنتراست 2اضافه کردن سایه -3، سازی تصویر

افزودن  -5، جدا شدن نور و سایه قابل مشاهده -4

 آبشارها، )بهبود عمق میدان،های لنز دوربین جلوه

های اضافه کردن جلوه -6، ها(توزیع برنامه نقاشی،

ها، نور حجمی، نور نور از المپ نور)درخشش خورشید،

 .از آسمان و پنجره(

آن  توانید نتیجهپس از ویرایش تصویر به خوبی می

، کنندکار می 4هاالمپ -1را مشاهده کنید: برای مثال 

       ،رسندها واقع بینانه به نظر میها و عینکآینه -2

، سقف روشن است -4، رسدتصویر جذاب به نظر می -3

ها سایه -6، رسدصحنه واقعی و طبیعی به نظر می -5

 .کنندمی 5احساس اشباع

                                                           
1 Elements 

2 Shadow 
3 Contrast 

4 Lamps 

های برف در پست پروداکشن استفاده از کریستال

های ویژه در نمایش ای در ایجاد جلوهنیز از اهمیت ویژه

 تواند در جلبکه میباشد یرونی ساختمان مینمای ب

توجه بیشتر بیننده پروژه اثر گزاری مضاعفی داشته 

سعی شد تا برای اولین بار  6رو در این مقالهباشد. از این 

های در جهان این تکنیک برتری بخشی به پروژه

معماری را مطرح و نحوه ایجاد آن بر روی پروژه ارائه 

رف در پست پروداکشن معماری های بگردد. کریستال

توان در ها را میهای مختلف هستند که آندارای اشکال

تر تر و طبیعیتر و سریعافزار فتوشاپ خیلی راحتنرم

تولید و ایجاد کرد. به همین صورت نیز در این مقاله، در 

( 6فتوشاپ بر روی رندر تصویر نمای ساختمان )تصویر 

ر تتر و طبیعیر و سریعتهای برف را خیلی راحتدانه

توانستیم بر روی پست پروداکشن رندر تصویر نمای 

 (.7ساختمان تولید و ایجاد کنیم )تصویر 

در کتاب پست پروداکشن  7شعاری که این پژوهش

طراحی خودت را «گوید؛ میمعماری در فتوشاپ داده 

با مداد طوری تقویت بده تا بتوان در فتوشاپ پست 

بدین منظور . »ای را طراحی کردجسورانهپروداکشن 

های برف بیان شده این ها و نمونه آثار دانهمقایسه

افزار فتوشاپ قدرت دهد که نرمپژوهش نشان می

ای در زمینه پست پروداکشن معماری دارد العادهفوق

توان به وسیله آن رندر خام را به واقعیت رندر چرا که می

پردازی شب را به روز، نور های نوری، نورتصویر، جلوه

های برف ، تولید و ایجاد دانهPNGبا فرمت   IESهالوژن

و بارانی و مه، تبدیل صحنه خارجی حالت روز را به شب 

و ... ایجاد کرد. این کار برای یک معمار دارای اهمیت 

خیلی زیادی بوده و از این نظر حائز اهمیت است که 

مچنین استفاده پست پروداکشن معماری را بدانیم. ه

تواند به صورت صحیح از پست پروداکشن معماری می

5 Saturation 

6 Article 
7 Research 
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مؤثری جریان کار را سرعت ببخشد و رندرها را به سطح 

بعدی پیش ببرد. در حقیقت تمام چیزهایی که در 

برای نمایش  1شود و همه کائناتاطراف مشاهده می

های خلق شده نیازمند پست پروداکشن است. در زیبایی

ی بدون ایجاد مرحله پست پروداکشن این جهان هست

شود، ای را که مشاهده میو جلوه 2این مقدار از زیبایی

ها را با دقت و وجود نخواهد داشت. بایستی تمام مهارت

حوصله پست پروداکشن کرد تا بتوان حس زیبایی را به 

بیننده انتقال داد و این کار باعث خواهد شد تا بهتر از 

 خود شناخته شوید. هدف 3دیگران در بازار

 

 و قدردانیتشکر  -12

 تقدیم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم 

گذشتند،  شانیهاکه از خواسته یاآن دو فرشته

را به جان خریدند و خود را سپر بالی مشکالت  هایسخت

و نامالیمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن 

 .برسم امستادهیا
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