
 

 

 تحلیل سازه برای سیستم عامل مک افزارهاینرمبهترین 

 
بیشتر ، وجود ندارد. رودمی ایسازهتحلیل  هایبرنامهمهندسی و  افزارهاینرماپل به سمت  اینکهدر  شکی در موردهیچ 

و دلیل آن در سادگی  اندشدهطراحی برای سیستم عامل ویندوز  اساسا   ایسازهتحلیل  هایبرنامهمهندسی و  افزارهاینرم

تحلیلی قدرت  هایبرنامهاجزای محدود و سایر  هایبرنامهبعالوه،  مشابه است. هایپلتفرمافزودن هر افزونه یا به روزرسانی 

اری شخصی در بخش تج هایرایانهاین یکی از دالیل سلطه  م نماید.آن را فراه تواندنمیمحاسباتی باالیی نیاز داشته که مک 

 ایرفهحیک انتخاب برای هر مهندس یا کاربر  تواندمیاگرچه، عملکرد محاسباتی مک ارتقا یافته و اکنون  در دو دهه اخیر است.

 باشد.

باالی مک برای  هایهزینهناشی از  تواندمیو این پدیده  رودمیپیش  آرامیبهپذیرش مک در حوزه مهندسی عمران در دنیا 

ای هبر روی مک ایسازهتحلیل  افزارهاینرم از توانندمیکه مهندسین عمران و معماران  ییهاراهدر زیر لیستی از کاربران باشد. 

مکینتاش تهیه شده  رومیزی هایرایانهاین لیست توسط کاربران مک، آیپاد، مک بوک یا  ارائه شده است. استفاده کنند،خود 

 است.

 ابری افزارنرماستفاده از  -1

 توانیدمیشما  توسط مرورگر وب قابل دسترسی است. مستقیما و  نداردنصب  ی یک برنامه ساده بوده که نیاز بهابر افزارنرم

 افزارنرمشته باشد. تفاده نموده بدون اینکه نوع کامپیوتر مورد استفاده توسط شما اهمیتی داساز این برنامه ا سادگیبه

قدرتمندی بر روی مک فراهم  ایسازهبوده که ابزار تحلیل  هابرنامه، یکی از این سه بعدی است صورتبهکه  SkyCiv  ایسازه

انه را داشته و تفاوتی در مک یا رای افزارنرمبه  این به معنی آن است که هر کسی از هر مرورگری امکان دسترسی .آوردمی

 سازگاررا  SkyCiv افزارنرم( استفاده نموده و دهممیآسان آن را ترجیح  عملکرداز مک )سرعت و  شخصا  ندارد.شخصی وجود 



 

 

رایگان عضو سایت شده و  طوربهو  اکنونهمکاربران مک هستید،  از. اگر شما نیز دانممیمک و مکینتاش  هاینسخهبا تمام 

 آن را امتحان نمایید.

 موازی یا مجازی در سیستم عامل مکینتاش صورتبه ندوزیو اندازیراه -2

Parallels با خریدن این برنامه ساده از سایت اپل  توانیدمیشما  .دهدمیدر مک را  ویندوز اندازیراهاست که امکان  یابرنامه

مهندسی عمرانی را در ویندوز مک  افزارنرمهر  توانیدمیپس از آن  استفاده نمایید. از آنو یک کپی از ویندوز از سایت ویندوز، 

ه حالت ب توانیدمیبوده و نیازمند اجرا در تمام مدت نیست و شما در صورت نیاز  حجمکمبسیار  افزارنرماین  خود نصب نمایید.

ه استفادبه حالت ویندوز برای  توانندمی زمانهمو  دهدمیاین به مهندسین امکان استفاده از مک را  ویندوزی مراجعه نمایید.

 رجوع کنند. افزارنرماز 

 نصب ویندوز روی بوت کمپ است. راه دیگر

 موردنظردریافت نسخه مک از برنامه  -3

و نصب  هانسخهخریداری این  ،بنابراین، یک انتخاب دیگر؛ اندشدهبرای مک نیز توسعه داده  ایسازهتحلیل  هایبرنامهبعضی از 

 با تماس با شرکت توزیع کننده توانیدمی، داریدبر روی ویندوز  یافزارنرماگر شما  .باشدمیمستقیم بر روی مک  طوربه هاآن

، ایسازه افزارهاینرمگان بسیار مهم است که توجه داشته باشید، بسیاری از سازند .دریافت کنید، نسخه مک آن را افزارنرم

 .نمایندنمیک ارائه نسخه م
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