
 

 

SOLIDWORKS VISUALIZE'IN SADECE 
PRO SÜRÜMÜNDE BULUNAN 

EN İYİ ÖZELLİKLER 
SOLIDWORKS VISUALIZE NEDİR? 

• SOLIDWORKS® Visualize (eski adıyla Bunkspeed); herkesin en hızlı ve en kolay şekilde profesyonel 
ve fotoğraf kalitesinde görüntüler, animasyonlar, gerçekçi deneyimler ve diğer 3D içerikleri 
üretmesine imkan tanıyan bağımsız yazılım araçlarından oluşan bir pakettir. Ürünlerinizi piyasaya 
daha hızlı çıkarın! Ürün tasarımı, mekanik, mimari, yat, mücevher, elektrik, ulaşım vb. her türlü 
sektör için mükemmel olan SOLIDWORKS Visualize; CAD verilerinizin "kamerasıdır"! 
o SOLIDWORKS Visualize Standard 
o SOLIDWORKS Visualize Professional (Visualize Boost eklentisi ile) 
Visualize ürünü hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin ve paketlerin 
karşılaştırmasını inceleyin. Visualize'ın; ürünlerinizi piyasaya hiç olmadığı kadar hızlı 
çıkarmanızı sağlayan değer önerisini, başlıca avantajlarını ve zaman tasarrufu sağlayan 
özelliklerini açıklayan bu kısa videoyu izleyin. 

1. YENİ 360 Derece VR görüntüler ve animasyonlar 
• SOLIDWORKS Visualize Professional 2018 sürümünde yeni bir özellik olarak etkileyici Sanal 

Gerçeklik görüntüleri ve animasyonları oluşturma olanağı sunulmuştur. Visualize Pro 2018, 
interaktif 360 derece küresel görüntü işleyen "360" derece kameralar oluşturmanızı sağlayarak 
ürünlerinizi tasarlama, geliştirme ve sunma şeklinizi tamamen değiştirir. Bu görüntüler, 
herhangi bir VR gözlüğü veya akıllı telefon (HTC Vive'dan 15 ABD doları değerinde bir Google 
Cardboard'a kadar) ile görüntülenebilir. 

• Bu yeni özelliğin en güzel yanı ise yeni 360 derece kamerayla VR animasyonları da 
oluşturabilmeniz! Piyasadaki başka hiçbir görselleştirme aracı, fotoğraf kalitesinde VR 
animasyonları sunamıyor. Hepsi fotoğraf kalitesinde sanal gerçeklikteki havadan çekilen 
videolar, parça animasyonları, Gün Işığı Etüdü ve hatta animasyonla hazırlanan patlatılmış 
görünümlerle patronlarınızı ve müşterilerinizi şaşırtın! Visualize kütüphanenize ekleyeceğiniz bu 
etkileyici yeni içerik sayesinde pahalı prototiplere harcadığınız paradan büyük oranda tasarruf 
edin ve daha çok iş kazanın. Örnek 360-VR içeriği burada 

 

 

https://www.solidworks.com/tr/product/solidworks-visualize
https://www.youtube.com/watch?v=LVND1I7jYco
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHQhI0Nu6zkL_DWpnFENi4ruZleXTSTR4
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2. Entegre Fizik ve Sürüş Simülatörü (2019'da sunuldu) Video örnekleri bağlantısı 
• Birkaç basit tıklamayla Fiziksel Simülasyon'u etkinleştirin ve öğelerinizde gerçek hayatta 

olduğu gibi çarpışma ve düşme eylemleri gerçekleştirin. Fiziksel Simülasyon özelliği 
ayarlandıktan sonra seçilen elemanları rastgele ayarlamak ya da sapmalar gerçekleştirmek 
için Sallama aracını kullanın. Bu özellik sayesinde tabak yığınına doğal bir dokunuş 
ekleyebilir veya kutu içindeki kalemleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Tüm bunları parçaları 
tek tek manuel olarak hareket ettirmek zorunda kalmadan yaparsınız. Bu sayede sahneyi 
düzenlerken harcadığınız zamandan büyük ölçüde tasarruf edersiniz. Son işlemeye 
göndermek üzere en beğendiğiniz "sallama" efektini seçmeniz için kaydedilmiş Simülasyon 
Durumları da vardır. 

• Araç tasarımcıları ve mühendisleri için henüz mevcut olmayan araçların sürüş görüntülerini 
veya dinamik hareketsiz çekimlerini oluşturmak için yeni bir Araç Sürüş Simülatörü de 
ekledik. Hatta bir Xbox kontrol cihazı takabilir ve konsept aracınızı sahne boyunca sürüp 
fotoğraf kalitesinde sürüş görüntüsü için sonuçları kaydedebilirsiniz! Görüntünüze çarpıcı 
bir dokunuş katmak için yeni Tekerlek Dönmesi kaydırıcısını kullanabilirsiniz. 
 

    
 

3. Konfigürasyonlar 
• Tek bir Visualize proje dosyasında birden fazla tasarım varyasyonu, ürün çeşidi, malzeme 

seçeneği, ortam, kamera açısını ve daha fazlasını hızlı bir şekilde oluşturun ve bir düğmeye 
tıklayarak tüm Yapılandırmaları tek seferde otomatik olarak işleyin. Birden fazla parça/malzeme 
seçeneği içeren projeler için çok güçlü bir araçtır. 

 
Model courtesy of DEVON watches 

https://www.youtube.com/watch?v=SMMbzDB26cw
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4. Eksiksiz Animasyon Paketi (parçalar, modeller, görünümler, kameralar 
ve ortamlar) 

• Sadece tek bir tıkla elde edilen 360 derece dönen platform animasyonları bu tür ürünlerin 
oluşturulmasını son derece kolaylaştırır. 

• Karmaşık mekanik hareketleri ve ayrıntılı tasarımları açıklamak için animasyonlu patlatılmış 
görünümler, animasyon dizisi ve daha fazlasına yönelik Parça/Grup/Model animasyonları. 
Geometrinin opaklığını inceltmek için animasyon desteği de vardır (Visualize Pro 2017 için yeni). 

• Kameranın sahnede nasıl hareket ettiğini göstererek havadan görüntü çekmeyi çok kolay hale 
getiren sezgisel bir 3D temsil olan benzersiz Animasyon Şeridiyle kamera animasyonları. 

• Gün Işığı Analizi ürün türü, Visualize kullanıcılarının bir tam gün boyunca ışık oyunlarının 
modellerinde nasıl göründüğünü görmelerini sağlar. Bu, eksiksiz bir günlük güneş döngüsünde 
gün ışığının iç tasarım konseptlerinde nasıl gölgeler oluşturduğunu görmesi gereken iç mekan 
tasarımcıları için idealdir. 

 
 

5. Özel kamera Son İşlemi (kamera filtreleri) 
• Özelleştirilebilir kamera filtreleriyle (aşağıda gösterilmiştir) ve parlayan LED'ler, ışıklar ve güneş 

vurguları için ideal olan yeni Bloom Filtresiyle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın ve Visualize 
içeriğinize ek efektler katın. 
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6. İşleme Sırası 
• Bir yazıcı sırasında olduğu gibi, işleme işlerinin tümünü biriktirip tek seferde (örneğin gün 

sonunda) göndererek iş saatlerinizde üretken olmaya devam edin ve tüm işlemelerin ertesi güne 
kadar tamamlanmasını sağlayın. Entegre İşleme Sırası, üretkenliği anında artırarak işlemelerin 
bitmesi için beklemeyi tarihe karıştırıyor. 
 

     
 

7. Visualize Boost 
• Visualize Boost, 2017 Visualize sürümümüzde sunulacak yeni bir Visualize Professional Eklenti 

özelliğidir. Bu, işleme hızlarını ve içerik üretkenliğini anında artırmak için son derece güçlü bir 
ürün olan Network'te İşleme paketimizdir. Visualize Boost, kullanıcıların işleme işlerini özel bir 
makineye göndererek yerel makinelerini sonraki işleme işi için kullanmalarına, modellerini 
orijinal CAD paketlerinde güncellemelerine ya da grafik hesaplaması gerektiren diğer işlemleri 
gerçekleştirmelerine olanak tanır.  

• Visualize Boost ayrı olarak yüklenir ve özel işleme makinelerine yüklenmesi önerilir. Kurulumu 
son derece kolaydır ve Boost işleme kümelerini kurmak için web tabanlı bir yönetici de içerir. 

• SOLIDWORKS Visualize Professional müşterilerimize ek avantaj olarak her bir Visualize 
Professional lisansı için bir adet ücretsiz Visualize Boost lisansı vereceğiz! Yani 10 adet 
Visualize Professional lisansınız varsa 10 adet de ücretsiz Visualize Boost lisansınız olacak! 
 

 
1x NVIDIA P6000 bulunan özel işleme makinesi ve Visualize Boost kullanılarak 3 saniyede tamamlanan HD boyutlu görüntü 
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