
מטרת הקורס:
 Revit אם אינכם רוצים לבזבז עוד זמן ביצירת מהלכים מייגעים כגון שינוי שם תצוגות ויצירת גיליונות. הדרך היחידה להפוך את

לאוטומטית היא ללמוד את DYNAMO. לשם כך הנכם זקוקים לקורס תמציתי וממוקד שיסייע לכם "לרוץ" מהר עם 
ה - DYNAMO . בקורס זה נלמד ליצור כלים שיחסכו לכם לפחות שעה של עבודה בכל שבוע, מיד.

תוצרי הקורס:
בניית כלים מותאמים אישית לפתרון אתגרי המודלים השונים בדרכים חכמות ומהירות יותר. יצירת אלגוריתמים לניתוח נתונים, 

קריאה ועריכת נתונים ממקורות חיצוניים וכן יצירת גיאומטריה ב-Dynamo ועריכתה ב-Revit ועוד..

למי הקורס מיועד ?
  REVIT וותיקים בעלי ידע נרחב בתכנת REVIT אדריכלים, מעצבים, מתכננים ומפתחים משתמשי

ללא ניסיון ב - DYNAMO המבקשים להפוך למשתמשים בקיאים. 

היקף הקורס:                          
30 שעות, 15 מפגשים בני 2 שעות, מקוון

תעודה:
בוגרי הקורס זכאים לתעודת סיום בינלאומית מטעם חברת Autodesk העולמית.

Dynamo Online

נושאי הקורס:
Visual Programming Concepts 
• What is Dynamo? Interface Dynamo
• Dynamo’s dropdown menus
• Dynamo’s toolbar
• Library – loading nodes
Node Types, Libraries
• Standard and Custom Nodes 
• Standard Library, Library structure 
• Import Libraries
Managing your Program
• Alignment 
• Notes
• Create a group
• Graphics
Data Formats
• Texts
• Numbers
• Code Blocks
• Lists
• List functions
• Math functions
Dynamo for Revit
• Element’s Selection
• Revit’s  Elements  Modification
• Getting Parameters
• Setting Parameters
• View, Sheets, Filters

• Schedules
• Export Schedule Tabs to Excel
• Shared and Project Parameters
Geometry in Dynamo
• Getting Geometry from Revit  
• Creating Points, Curves, Surfaces,    Solids
Transfer geometry to Revit
• Instance Type By Points
• Instance Type By Points and Levels
• Import Instance by Geometry
• Wall by Curve
Turning Revit Geometry into Dynamo

Connection with External Formats
• Connection with Excel
• Connection with Text formats
Custom Node
• Create custom Node
• Save Custom Node
Dynamo Player
• Select a script directory
• Input for Dynamo scripts
• Supported input types


