
 
 

  چرا طراحی پارامتریک جذاب است؟
رات و تعریف اندازه و مقدارها یا همان پارامتر می توانیم حتی به  درست است که در طراحی با تغ

ر  . بینی و جالب است دهیم و همیشه برای ما چیزهای غیرقابل پیشصورت رندوم اشکال را تغ



ریزی اما این بدان معنا نیست که ما از دنیای  مانند حل یک معما و یک اتفاق جدید بدون برنامه
معماری و هنر معماری و اصول ساخت فاصله بگیریم و بدون در نظر گرفتن فضای بیرون و درون و 

رات فکر کنیمعدم توجه به اقلیم منطقه فق   .ط به پارامترها و تغ
  )ZAHA HDID(زاها حدید 

  درجه وجود دارد، پس چرا به یکی چسبیدیم؟ ۳۶۰
   

  :تولید دیجیتال
م پیشگامان معماری مانند فرانک گری های افراطی  گرگ لین نشان دادند که ساختن فرم -باید بگو

است و امروز شاهد استقبال بسیار زیاد از دانشجویان و افراد جهت پذیر  و تولید دیجیتال امکان
  .های پارامتریک هستیم ساخت و حمایت از سازه

   

 
 

  افزارهای پارامتریک نرم
اند  ریک ساخته شدههای پارامت های مختلفی برای این روش از معماری دیجبتال و آموزش برنامه

مانند دانیو و پالگین محبوب گراس هایر برای ساخت پارامترها و حتی معرفی اقلیم و رفتارهای نور 
و یک پالگین بسیار خوب و کارآمد به نام پارا تری  Revitافزار  در طبیعت و یا پالگین دانیامو از نرم



اما همه . فزار تری دی مکسا های پارامتریک در نرم ها و حجم برای مدل) para 3D(دی 
  .باشند ها توانایی ترسیم پارامتریک را نیز دارا می افزارهای باال و پالگین نرم

ها بر روی کامپیوتر  در اینجا یک طراح و یا معمار به جای کار کردن بر روی کاغذ و یا ترسیم ایده
  )طراحی دیجیتال(هاو بخش طراحی  خود با یک سری عملگردها مواجه است و تعریف الگوریتم

  

 
 

  نویسی نیز آشنا باشید؟ های برنامه آیا باید با زبان
م تمامی عملگرها در این پالگین نویسی کامپیوتر کم کرده  ها نیاز شما را از برنامه در پاسخ باید بگو

ای مانند گراس مایر که یک افزونه  ها و تعریف یک الگوریتم در محیط برنامخ آنو فقط با شناخت 
های شما را از دنیای دیجیتال و معماری  تواند خواسته شود به راحتی می برای داتیو محسوب می

  .گو باشد پارامتریک پاسخ
را در شرایط  توان یک معماری پایدار افزارها حتی می ها و نرم های جدید این پالگین در نسخه

  .مخترف نوری و ایجاد گیاهان و رفتار یک ساختمان در ساعات مختلف روز بررسی نمود



  

 
 

توانید به آن دستور دهید که به  به عنوان مثال شما با تعریف عملکردها در یک محیط برنامه می
های ساختمان طراحی  صبح و در هر فصل از سال به کدام یک از قسمت ۱۰اعت شما بگویند در س

های کار شده بر روی آن را نیز  کند و در تعریف بعدی رفتار یک ساختمان و پنل شده نور برخورد می
ها به چه شکل باز و یا   بندی کنید که در پاسخ نور هریک از پنل توانید به صورت پارامتریک دسته می

  .آید ود و چه مقدار تلفتن و یا دریافت انرژی در این ساختمان به وجود میبسته ش
  



 
 

تواند کمک بسیار بزرگی به طراحی و تولید  با این وجود دنیای کامپیوتر و ماشینی شدن می
  .تجهیزات معماری کند

نی از افول طراحی دست و خالقیت در معماری صحبت شده که باید درا شاید در هر جهت و مکا
م دنیای دیجیتال با همه غریبگی می هایی را به تصویر بکشد که  ها و ایده تواند طرح ین مقاله بگو

شاید هیچ طراحی نتواند با یک نگاه و طراحی دقت و اسکیس با سرعت عملگرها و پارامترها آن را 
  .به انجام رساند

   
د   جهت دریافت مقاالت به سایت ما مراجعه نما
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