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LờI GIỚI THIệU
Enscape không còn là cái tên xa lạ với các kiến trúc sư, nhà 

thiết kế, họa viên kiến trúc tại Việt Nam. Phần mềm render này 
đã và đang được ứng dụng rộng rãi do đạt được tiêu chí: dễ sử 
dụng, tốc độ render nhanh và chất lượng hình ảnh ở mức chấp 
nhận. Đặc biệt, ngoài render hình ảnh tĩnh, đội ngũ phát triển 
Enscape đưa ra nhiều lựa chọn: xuất phim, hình ảnh panorama, 
VR, website và định dạng file tương tác độc lập (.exe) chạy trên 
máy tính không cần phải có SketchUp và Enscape. Ngày nay việc 
trình bày thiết kế cho khách trở nên vô cùng thú vị và sinh động.

Tôi rất vui khi các bạn đã đón nhận và sử dụng tài liệu “HƯỚNG 
DẪN SỬ DỤNG ENSCAPE - SKETCHUP” được biên soạn năm 
2018. Với tiêu chí luôn trao dồi và học tập kiến thức mới, tôi gởi 
đến các bạn quyển số 2 được cập nhật dựa trên phiên bản Enscape 
mới nhất (*); kèm giải thích cặn kẽ hơn một số thông số. Đặc biệt 
là các lưu ý, cũng như mẹo để tối ưu hóa quá trình làm việc cũng 
như chất lượng render.

Cùng với việc bổ sung quyển phụ thứ 2 “Render phim với 
Enscape” và hướng dẫn sử dụng phần mềm TechSmith Camtasia 
Studio để biên tập cũng như chèn các hiệu ứng âm thanh, chuyển 
cảnh... Các bạn sẽ có thêm công cụ để tạo hiệu quả tốt nhất khi 
trình bày thiết kế cho khách. 

Một lần nữa, chân thành cảm ơn và mời các bạn đến với thế 
giới của Enscape.

(*) Phiên bản Enscape được biên soạn ở quyển số 1 và phiên bản dùng để biên soạn quyển số 2 
không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên để tạo sự tiện lợi cho các bạn chưa xem quyển số 1, tôi sẽ sử dụng 
lại một số nội dung và hình minh họa ở quyển trước nếu lệnh đó không có điểm mới.
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Enscape cho phép bạn download và sử dụng 
miễn phí trong vòng 14 ngày tại website
https://enscape3d.com/trial-14

Click chuột phải icon Enscape, chọn Install.

Chọn Next.

Theo như thông tin trên website của hãng, quá trình render của Enscape chỉ sử dụng tốc độ xử 
lý của card màn hình (GPU). Tuy nhiên sử dụng CPU nhanh và đĩa SSD sẽ rút ngắn được thời 
gian load file từ SketchUp vào Enscape. Ngoài ra, bạn cũng nên có kết nối internet nhanh và ổn 
định để sử dụng thư viện model của Enscape.
Tham khảo thêm thông tin tại https://enscape3d.com/knowledgebase/system-requirements/
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Chọn Install.

Chọn SketchUp-Plugin.

Chọn đường dẫn chương trình
(mặc định).

Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.
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Sau khi cài đặt xong, bạn khởi động SketchUp, có 3 cách để làm việc với Enscape:
Cách 1: trên menu chính SketchUp, chọn Extensions/Enscape và thực hiện các lệnh bên trong.

Cách 2: View/Toolbars/tab Toolbars chọn Enscape và Enscape Capturing.

Cách 3: chuột phải vào thanh toolbar, chọn Enscape và Enscape Capturing.
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Enscape có 2 thanh công cụ chính: Enscape và Enscape Capturing

Start Enscape: load file đang làm ở SketchUp vào Enscape.

Live Updates: bật/tắt tính năng render tự động cập nhật những thay đổi khi bạn chỉnh trên file.

Synchronize Views: đồng bộ góc nhìn, thay đổi góc nhìn trong SketchUp cũng sẽ thay đổi 
góc nhìn tương ứng trong Enscape.

Manager Views: mở danh sách các góc nhìn (tương tự scene của SketchUp).

VR Headset: xem hình ảnh render Enscape thông qua kính VR.

Enscape Objects: tạo/chỉnh sửa những đối tượng của Enscape: nguồn sáng (đèn), âm thanh 
(khi làm phim) và link đối tượng từ file SketchUp riêng biệt vào file đang làm dưới dạng proxy.

Asset Library: thư viện đối tượng 3D như nội thất, đồ điện tử, người, cây xanh...

Sounds: bật/tắt hiệu ứng âm thanh.

General Settings: mở bảng thông số chung của Enscape.

Visual Settings: mở bảng thông số trực quan của Enscape.

Feedback: gởi góp ý hoặc lỗi bạn gặp phải cho hãng.

About: giới thiệu về Enscape.

Enscape Store: mua phần mềm Enscape.

Enscape Materials: dựa trên chất liệu được tạo và gán cho đối tượng bằng cách làm của 
SketchUp, Enscape Materials sẽ giúp bạn chỉnh sâu hơn như chỉnh đặc tính chất liệu (độ trong 
suốt, độ phản xạ, độ gồ ghề, hoặc chuyển thành chất liệu tự phát sáng...).

Create View: trong Enscape, bạn có thể thay đổi góc nhìn, và Create View có tác dụng tạo scene 
tương ứng với góc nhìn này trong SketchUp giúp bạn có thể dễ dàng chọn lại về sau.

Enscape

Thanh công cụ được xoay dọc để dễ ghi chú công dụng nút lệnh, mặc định thanh công cụ nằm ngang.
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Render Image: xuất file hình từ Enscape.

Export Axe Standalone: xuất file tương tác độc lập. (*)

GHI CHÚ: file tương tác độc lập là dạng file bạn có thể thay đổi góc nhìn trong không gian 3D, thay đổi ánh 
sáng môi trường mà không cần máy tính phải có SketchUp và Enscape.
(*) Tính năng cần bản quyền mới có thể sử dụng được.

Export Web Standalone: xuất file tương tác độc lập lên web. (*)

Video Editor (on/off): bật/tắt thanh công cụ tạo phim trong Enscape.

Load Path: mở file chứa đường dẫn camera đã lưu.

Save Path: lưu file chứa đường dẫn camera đã tạo trong file hiện có.

Render Video: render phim.

Render Panorama: render hình 360 xem trên các phần hỗ trợ hoặc trên Facebook.

Render Panorama for Cardboard: render hình 360 xem trên kính thực tế ảo.

Manage Uploads: quản lý các file render.

Enscape Capturing

Thanh công cụ được xoay dọc để dễ ghi chú công dụng nút lệnh, mặc định thanh công cụ nằm ngang.
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Dựng hình trên SketchUp

Cửa sổ Enscape

BẢNG HƯỚNG DẪN

Start Enscape

File được load vào Enscape

W,A,S,D = Di chuyển camera
E,Q = Nâng/hạ độ cao camera

Shift = tăng tốc di 
chuyển
Ctrl = tăng tốc di 
chuyển nhanh hơn
Space = chuyển đổi 
giữa Walkmode (góc 
nhìn của người thật) 
và Flymode (camera 
bay trong không 
gian)

M = ẩn/hiện bản 
đồ xác định vị trí 
camera
K = làm phim
H = ẩn/hiện bảng 
hướng dẫn (chính 
là bảng này)

Đè chuột 
trái = cố 
định vị trí 
camera, 
thay đổi 
hướng nhìn

Đè chuột phải =
cố định đối tượng 
đang nhìn, thay đổi vị 
trí camera.
Đè chuột phải + Shift 
= thay đổi thời gian 
trong ngày
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ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG TRONG ENSCAPE:
1. Được lấy từ chính ánh sáng trong SketchUp:
Cách 1: trong SketchUp, bạn mở bảng Shadows, bật thể hiện bóng đổ; điều chỉnh hướng sáng 
bằng cách thay đổi thông số ngày tháng và thời gian.
Cách 2: trong Enscape, bạn nhấn phím Shift kèm với nhấn và đè chuột phải, rê chuột qua trái và 
phải để thay đổi thời gian, thời gian được thể hiện ở góc phải bên dưới khung render.
Thời gian sẽ được đồng bộ lại trong SketchUp.

Bầu trời thay đổi

Phản xạ bầu trời

Hướng bóng đổ 
thay đổi

Thời gian góc phải dưới Enscape xuất 
hiện khi bạn nhấn Shift + rê chuột phải
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2. Sử dụng HDRI:

-Mở bảng Visual Settings.
-Chọn tab Atmosphere.
-Ở mục Horizon: chọn Skybox trong 
Source.

.Load Skybox from File: chọn file HDRI.

.Rotation: xoay môi trường HDRI.

.Brightest Point as Sun Direction: lấy 
điểm sáng nhất trên hình HDRI làm 
hướng sáng chính. (nên chọn)
.Normallize Brightness: cho phép 
chỉnh độ sáng hình HDRI bằng thông số 
Brightness.
.Brightness: độ sáng của hình HDRI (Lux).
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Enscape Objects: tạo/chỉnh sửa những đối tượng của Enscape: nguồn sáng (đèn), âm 
thanh (khi làm phim) và link đối tượng từ file riêng biệt vào file đang làm dưới dạng 
proxy.

Sphere: đèn tròn.

-B1: Vẽ 1 line ngắn (từ trần xuống hoặc từ sàn lên hoặc từ tường ra...), độ dài line tương ứng độ 
hở từ đèn đến đối tượng trần hoặc sàn hoặc tường...
-B2: Chọn lệnh vẽ đèn Sphere.
-B3: Click chuột trái vào điểm đầu, click xuống điểm cuối (điểm cuối chính là vị trí đèn).
(có thể di chuyển đèn bằng cách click vào điểm màu đỏ trên icon đèn).

Cường độ sáng
Bán kính đèn tròn 

Di chuyển đèn

Kích thước đèn tròn được thấy qua hình ảnh 
phản xạ vào gương
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Spot: đèn tia chùm.

-B1: Vẽ 1 line ngắn (từ trần xuống hoặc từ sàn lên hoặc từ tường ra...), độ dài line tương ứng gấp 
đôi độ hở từ đèn đến đối tượng trần hoặc sàn hoặc tường...
-B2: Chọn lệnh vẽ đèn Spot.
-B3: Click chuột trái vào điểm đầu, click xuống điểm giữa line (điểm giữa chính là vị trí đèn).
-B4: Click chuột trái vào điểm cuối.
-B5: Double chuột trái để kết thúc (tia sáng đèn sẽ được tự động kéo dài xuống bề mặt đối diện).
(có thể thay đổi thông số đèn bằng cách click vào điểm màu đỏ trên icon đèn).

Cường độ sáng
Bán kính đèn tròn 

Đèn IES

Khi bạn sử dụng 
đèn IES, biểu 
tượng đèn spot 
sẽ thay đổi.

Chỉnh hướng chiếu, 
độ lớn tia sáng

Hướng chiếu

Độ lớn tia 
sáng
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Line: đèn ống dài.

-B1: Vẽ 1 line ngắn (từ trần xuống hoặc từ sàn lên hoặc từ tường ra...), độ dài line tương ứng độ 
hở từ đèn đến đối tượng trần hoặc sàn hoặc tường...
-B2: Chọn lệnh vẽ đèn Line.
-B3: Click chuột trái vào điểm đầu, click xuống điểm cuối (điểm cuối chính là vị trí đèn).
(có thể thay đổi thông số đèn bằng cách click vào điểm màu đỏ trên icon đèn).

Cường độ sáng
Chiều dài

Di chuyển đèn

Xoay nguồn sáng

Xoay nguồn sáng

Độ lớn nguồn 
sáng
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Rect: đèn bề mặt phát sáng hình chữ nhật.

-B1: Vẽ 1 line ngắn (từ trần xuống hoặc từ sàn lên hoặc từ tường ra...), độ dài line tương ứng gấp 
đôi độ hở từ đèn đến đối tượng trần hoặc sàn hoặc tường...
-B2: Chọn lệnh vẽ đèn Rect.
-B3: Click chuột trái vào điểm đầu, click xuống điểm giữa line (điểm giữa chính là vị trí đèn).
-B4: Click chuột trái vào điểm cuối.
-B5: Double chuột trái để kết thúc (tia sáng đèn sẽ được tự động kéo dài xuống bề mặt đối diện).
(có thể thay đổi thông số đèn bằng cách click vào điểm màu đỏ trên icon đèn).

Cường độ sáng
Chiều rộng

Chiều dài

Chỉnh hướng chiếu, 
độ lớn tia sáng

Xoay nguồn sáng

Hướng chiếu

Độ lớn nguồn sáng
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Disk: đèn bề mặt phát sáng hình tròn.

-B1: Vẽ 1 line ngắn (từ trần xuống hoặc từ sàn lên hoặc từ tường ra...), độ dài line tương ứng gấp 
đôi độ hở từ đèn đến đối tượng trần hoặc sàn hoặc tường...
-B2: Chọn lệnh vẽ đèn Disk.
-B3: Click chuột trái vào điểm đầu, click xuống điểm giữa line (điểm giữa chính là vị trí đèn).
-B4: Click chuột trái vào điểm cuối.
-B5: Double chuột trái để kết thúc (tia sáng đèn sẽ được tự động kéo dài xuống bề mặt đối diện).
(có thể thay đổi thông số đèn bằng cách click vào điểm màu đỏ trên icon đèn).

Cường độ sáng
Bán kính

Chỉnh hướng chiếu, 
độ lớn tia sáng

Hướng chiếu

Độ lớn nguồn sáng
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LƯU Ý CHUNG KHI SỬ DỤNG ĐÈN TRONG ENSCAPE:

1. Ánh sáng môi trường trong Enscape (mặc định) 
dựa trên ánh sáng môi trường của SketchUp. Nếu bạn 
muốn môi trường tối đen hoàn toàn thì cần chỉnh thời 
gian trong mục Shadows là 12:00AM.

2. Enscape có tính năng 
tự động bù trừ sáng, tuy 
nhiên sẽ làm ảnh hưởng 
đến cường độ sáng thực 
của đèn.
Nếu bạn muốn test đèn 
theo thông số cường độ 
đèn thì cần tắt tính năng 
Auto Exposure trong 
bảng Visual Settings.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến độ sáng tối:
1. Cường độ nguồn sáng
2. Số lượng nguồn sáng
3. Kích thước nguồn sáng
4. Màu sắc/nhiệt độ nguồn sáng
5. Khoảng cách nguồn sáng đến vật thể
...
Ngoài ra còn có 1 số yếu tố khác tác động như:
1. Kích thước/chi tiết thiết kế bên trong môi trường được chiếu sáng (phòng khách, phòng ngủ...)
2. Màu sắc đồ vật (nền gạch trắng, sàn lót gỗ, thảm xám, sơn tường màu sáng/tối...)
3. Số lượng đồ vật (đồ nội thất, trang trí...)
4. Yếu tố cảm quan mỗi cá nhân
...
Do đó, để tạo được hiệu ứng ánh sáng chính xác, người thiết kế hoặc diễn họa viên nên tập quan 
sát, phân tích nguồn sáng trên thực tế. Nhấn rõ yếu tố ánh sáng chính, lơi dần hoặc làm tối các 
vùng phụ kết hợp với việc thay đổi màu sắc của nguồn sáng để tạo độ tương phản, không gian xa 
gần, tăng cảm xúc cho ảnh.
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3. Màu sắc của đèn được thay đổi bằng cách dùng 
công cụ Paint Bucket -> chọn màu -> click vào đèn.

4. Khi bạn tạo bản sao đèn, bạn chỉ cần chỉnh 
cường độ hoặc kích thước nguồn sáng (thông qua 
bảng thông số) của 1 đèn, các đèn còn lại sẽ được 
tự động cập nhật thông số tương tự (màu sắc có 
thể gán riêng biệt từng đèn).

Muốn tách 1 đèn khỏi sự liên kết với các đèn còn 
lại, bạn click chuột phải vào đèn và chọn Make 
Unique.
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Start Enscape: chuyển thiết kế sang cửa sổ Enscape.

Live Updates: bật/tắt tính năng render tự động cập nhật những thay đổi khi bạn chỉnh 
trên file. Ví dụ: thêm, chỉnh sửa, xóa đối tượng, gán chất liệu cho đối tượng, đặt đèn...

Synchronize Views: đồng bộ góc nhìn, thay đổi góc nhìn trong SketchUp cũng sẽ thay 
đổi góc nhìn tương ứng trong Enscape.

Manager Views: mở danh sách các góc nhìn (tương tự scene của SketchUp).

Make as favorite: những scene 
được đánh dấu “sao” sẽ được:
-Thể hiện bên phải khung hình 
Enscape để chuyển đổi nhanh 
giữa các scene.
-Render hàng loạt các scene.

Gán chất liệu sàn gỗ

Enscape lập tức cập nhật

Sử dụng phần mềm “Stay On Top”, 
“Always On Top”, “Turbo Top” để 
đưa cửa sổ Enscape luôn nằm bên 
trên chương trình SketchUp.
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Create View: trong cửa sổ Enscape, bạn có thể thay đổi góc nhìn, và Create View có 
tác dụng tạo scene tương ứng với góc nhìn này vào SketchUp giúp bạn có thể dễ dàng 
chọn lại về sau.

Enscape Objects: tạo/chỉnh sửa những đối tượng của Enscape: nguồn sáng (đèn), âm 
thanh (khi làm phim) và link đối tượng từ file SketchUp riêng biệt vào file đang làm dưới 
dạng proxy.

Khi bạn chuyển đổi giữa các scene này trong SketchUp, bạn sẽ gặp 
trường hợp lag rất chậm, do các scene sẽ xuất hiện bóng đổ, Profiles 
(nét line đậm viền xung quanh các đối tượng), và hiệu ứng chuyển 
cảnh. Do đó bạn cần:
1. Tắt hiệu ứng chuyển cảnh: menu View/Animation/Settings

2. Tắt shadow: menu View/Shadow
3. Tắt profile: menu View/Edge Styles/Profile
4. Cập nhật lại cho các scene: chọn hết các Scene trong danh sách -> 
bỏ chọn các mục như hình bên phải.
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Sound Source: tạo hiệu ứng vùng âm thanh. 

-B1: Click chọn Sound Source.
-B2: Click chuột trái vào khu vực tạo âm thanh.
-B3: Di chuyển chuột lên cao, click chuột trái xác định vị trí.
-B4: Chọn loại âm thanh bạn muốn.
-Icon hình loa sẽ xuất hiện tại vị trí này.

Âm thanh nhỏKhông có âm thanh

Click vào kéo điểm đỏ để 
thay đổi phạm vi vùng âm 
thanh lớn.

Click vào kéo điểm đỏ để thay đổi 
phạm vi vùng âm thanh nhỏ.

Âm thanh lớn

Cường độ âm thanh

Vùng âm thanh lớn
Vùng âm thanh nhỏ
File âm thanh

Bật/tắt âm 
thanh
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Trong Enscape, khi tiến lại gần vùng âm thanh sẽ nghe thấy, càng gần cường độ âm thanh càng 
lớn. Ví dụ: tiếng ồn ào của đám đông đang trò chuyện.
Để ẩn icon hình loa trong Enscape, bạn mở General Settings, tab Preferences, bỏ chọn mục Show 
Sound Sources (lưu ý: cần bật nút lệnh âm thanh               trên thanh công cụ Enscape mới có thể 
bật/tắt thông số này).
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Linked Model: import 1 file SketchUp khác vào dưới dạng proxy.

-B1: chọn lệnh Linked Model
-B2: chọn tập tin muốn import (.skp)
Đối tượng proxy thể hiện dạng khối hộp có kích thước tương ứng file gốc, có thể được di 
chuyển, xoay, scale, copy...

1. Để tạo proxy từ đối tượng đang có, bạn click chuột phải đối tượng (lưu ý đối tượng 
là component), chọn “ Save as external model for Enscape”, sau đó save thành 1 file 
.skp, đối tượng đã được chuyển thành proxy.
Lưu ý: khi dùng proxy, các file gốc của proxy đó phải lưu trong cùng 1 thư mục với 
file SketchUp đang làm việc.
2. Trong trường hợp Enscape không nhận được file proxy, bạn cần link lại file bằng cách 
nhấn vào nút lệnh “Open” và chọn file. Cần thiết có thể nhấn Start Enscape lần nữa để 
cập nhật trong khung hình.

3. Nếu muốn chuyển proxy thành model, nhấn chuột phải vào proxy,
chọn Reload... và file model SketchUp đó.
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Asset Library: thư viện đối tượng 3D luôn được Enscape upload qua các phiên bản và 
được chia thành nhiều loại. Máy tính cần có kết nối internet tốc độ tương đối nhanh, 
ổn định sẽ tránh bị báo lỗi “Server Busy”. 

-B1: Chọn đối tượng muốn đưa vào khung 
hình.
-B2: Click chuột trái vào vị trí cần đặt.
Đối tượng đưa vào được thể hiện đơn giản, 
không hiển thị hình ảnh chất liệu, nhưng khi 
chuyển sang Enscape thì đối tược được thấy 
một cách chi tiết.

Với 1 model thường được sử dụng, bạn có thể click chọn biểu 
tượng ngôi sao góc trái model, đối tượng sẽ được chuyển vào 
mục Favorite (danh sách bên trái).
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Enscape Materials: dựa trên chất liệu được tạo và gán cho đối tượng bằng cách làm 
của SketchUp, Enscape Materials sẽ giúp bạn chỉnh sâu hơn như chỉnh đặc tính chất 
liệu, độ trong suốt, độ phản xạ, độ gồ ghề, hoặc chuyển thành chất liệu tự phát sáng...

-B1: Gán chất liệu cho đối tượng bằng Paint Bucket.
-B2: 
Cách 1: Mở cửa sổ Enscape Materials, trong cửa sổ SketchUp, nhấn Alt và click trái 
vào đối tượng cần chỉnh sửa chất liệu, các thông số khi chỉnh trong cửa sổ này sẽ 
được cập nhật trực tiếp ngay trong Enscape (cần bật lệnh Live Updates             ).

Cách 2: Mở cửa sổ Enscape Materials, chọn chất liệu cần chỉnh được liệt kê trong 
danh sách chất liệu bên trái hoặc có thể tìm kiếm trong ô Search.
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Chất liệu chung

Cỏ / thảm lông

Nước

Lá hay chất liệu mà ánh 
sáng có thể chiếu qua 
như vải màn...
Sơn kim loạiDanh sách chất liệu 

trong thiết kế.

Albedo = Diffuse: chất liệu có hoa văn hoặc màu sắc.
Self-Illumination: chất liệu tự phát sáng.
Transparency = Refraction: chất liệu trong suốt.
Bump: chất liệu gồ ghề.
Reflections: hiệu ứng phản xạ.
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Khi gán chất liệu có hình ảnh hoa văn, 
bạn có thể chỉnh thông số bằng cách 
click trái vào tab Albedo, chọn:
.File: thay đổi file hoa văn khác.
.Brightness: độ sáng tối của hình.
.Inverter: đảo ngược màu.
.Explicit texture transformation:  thay 
đổi mật độ hoa văn trên bề mặt đối 
tượng. (Rotate: xoay hoa văn).

---Albedo---
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Tint color: chuyển màu hoa văn.

.Image Fade: làm mờ hoa văn vào màu bên dưới thông số Color.

---Self-Illumination--- 

Màu sắc ánh sáng

Cường độ sáng

Gán chất liệu tự
phát sáng vào 
đèn spot âm 
trần

Kết hợp gán 
hình ảnh vào 
kênh Albedo 
và tạo hiệu ứng 
phát sáng để 
minh họa màn 
hình tivi.

Gán chất liệu tự
phát sáng vào 
khe trần

Không nên sử dụng chất liệu tự phát sáng 
với cường độ tối đa và số lượng nhiều để 
thay thế đối tượng ánh sáng đèn, vì sẽ gây 
nên hiệu ứng noise cho hình.
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.Texture: hình ảnh gán lên kính.

.Opacity: độ trong của kính.

.Tint: màu kính.

.Frosted glass: khi được chọn, độ mờ kính sẽ được quyết 
định thông qua thông số Roughness của Reflections.

---Transparency---
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---Bump---

.Texture: hình trắng đen quyết định độ lồi lõm (thông thường bên cạnh hình màu gán cho kênh 
Albedo, sẽ có 1 hình trắng đen khác).

Map Albedo Map Bump

.Amount: dựa trên hình trắng, đen, thông số 
amount sẽ tăng/giảm độ gồ ghề.
Số âm/dương sẽ đảo ngược vùng lồi/lõm.

Sàn gỗ được áp dụng bump.
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.Roughness: 0% = phản xạ rõ, >0% = hình ảnh 
phản xạ nhòe dần.
.Texture: kênh alpha phản xạ.
.Specular: kiểm soát hiệu ứng hình ảnh phản xạ 
thay đổi theo góc nhìn (Fresnel):
0o = chất liệu không mang tính kim loại
50% = giá trị thông dụng cho hầu hết bề mặt phản xạ
75% = ceramic
30% = sữa...

---Reflection---

Roughness: 0% Roughness: 5% Roughness: 10%

.Metallic: 100% - chất liệu kim loại, 0% - không mang chất kim loại (bạn vẫn có thể sử dụng 
thông số này để tăng độ phản xạ, tuy nhiên hạn chế sử dụng theo lời khuyên của Enscape vì có 
thể tạo ra vật liệu không có trong thực tế).

3D Warehouse: Jewelry case - Hermes
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Texture: ví dụ gán hình chấm bi trắng/đen 
vào kênh Texture, trên nền sẽ xuất hiện  
những vùng tròn phản xạ (đen) và những 
vùng không phản xạ (trắng). Độ phản xạ 
phụ thuộc vào hình ảnh trắng đen được 
gán. (đen: phản xạ mạnh, xám: phản xạ 
yếu, trắng: không phản xạ).

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh thêm ở mục Rough-
ness:
.File: thay đổi file hoa văn khác.
.Brightness: thay đổi độ phản xạ.
.Inverted: đảo ngược vùng phản xạ.
.Explicit texture transformation: thay đổi mật độ 
hoa văn trên bề mặt đối tượng.
.Rotate: xoay hoa văn.

Không sử dụng Texture: độ phản xạ 
phụ thuộc vào các thông số Roughness, 
Metallic.
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Góc nhìn cao = hình ảnh phản xạ yếu

Không bật Fresnel Có bật Fresnel

Góc nhìn thấp = hình ảnh phản xạ mạnh

https://www.dorian-iten.com/fresnel/
FRESNEL LÀ GÌ?
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SỬ DỤNG “USE ALBEDO” THAY CHO MAP BUMP, REFLECTION

-B1: gán chất liệu có hình ảnh vân 
gỗ vào đối tượng. Mở bảng chất liệu 
của Enscape và chọn chất liệu này.
-B2: ở Bump, nhấn Use Albedo. Hình 
ảnh vân gỗ màu ở kênh Albedo sẽ 
được tự động chỉnh thành ảnh trắng 
đen và đưa vào đây.

-B3: giảm thông số Image Fade về 
0.0% (có thể đổi màu ở color) để dễ 
dàng thấy hiệu ứng gồ ghề trong 
Enscape.
-B4: thay đổi thông số Amount ở 
Bump để thấy độ lồi lõm, bạn có 
thể chỉnh số âm hay dương để đảo 
ngược vùng lồi và lõm. 
Ví dụ: chỉnh sang số - để rãnh nối 
mảnh gỗ âm vào trong.
-B5: kéo thông số Image Fade 100% 
lấy lại hình ảnh vân gỗ.
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Tương tự cách làm, bạn áp dụng vào 
kênh Reflections.
Ngoài ra, để chỉnh thông số hình ảnh 
hoa văn, bạn click từng tab bên cạnh 
General.

Thay đổi kích thước hình ảnh trên 
đối tượng (cách này sẽ tách rời 
thông số từng kênh)

Thay đổi độ sáng/tối cho hình ảnh

Đảo ngược màu
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Cỏ/thảm lông

Sử dụng bảng chất liệu của Sketch-
Up, bạn chọn chất liệu cỏ và gán 
cho đối tượng. Enscape tự động 
hiểu và tạo hiệu ứng cỏ cho đối 
tượng đó.
Grass Settings: thông số cỏ.
.Height: độ cao ngọn cỏ.
.Height Variation: tạo độ cao thấp 
không đồng đều cho ngọn cỏ.

Ngoài ra, bạn có thể gán hình ảnh 
thảm lông, chọn type = Grass, dựa 
trên hình ảnh này, Enscape sẽ tạo 
sợi lông phù hợp.
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Sử dụng bảng chất liệu của Sketch-
Up, bạn chọn chất liệu nước và gán 
cho đối tượng. Enscape tự động 
hiểu và tạo hiệu ứng chất lỏng cho 
đối tượng đó.
Ngoài ra, khi bạn di chuyển camera 
trong Enscape, bạn sẽ thấy mặt 
nước chuyển động rất thật.
Water Color: màu nước.
Wind Settings: thông số gió.
.Intensity: cường độ gió.
.Direction Angle: hướng gió.
(thông số gió được áp dụng trong 
trường hợp làm phim)

Wave Settings: thông số sóng.
.Height: độ lớn cơn sóng.
.Scale: kích thước con sóng.

Detail Settings: thông số chi tiết.
.Caustics Intensity: cường độ tụ 
quang.

Nước
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Lá hay chất liệu mà 
ánh sáng có thể chiếu 
qua như vải màn...

Sau khi chọn loại chất liệu foliage, đối 
tượng của bạn có độ trong vừa đủ để 
ánh sáng có thể xuyên qua 1 phần, 
tạo được hiệu ứng như vải màn.
Lưu ý: để tăng độ “mỏng” cho vải, bạn 
gán thêm hình ảnh có vân vải hoặc 
hoa văn vào kênh transparency bằng 
cách click dấu (+) ở mục texture của 
kênh này.
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Sơn kim loại

https://marmoset.co/posts/tutorial-create-convincing-glass/

sơn phủ tạo độ bóng lớp sơn nền lớp sơn bóng

Loại sơn này thường được sử dụng trong công nghiệp sơn xe hơi.



E. CHẤT LIỆU TRONG ENSCAPE

TRẦN MINH LUÂN45 | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENSCAPE - SKETCHUP - 2

Chất liệu nước

Kính trong

Gạch bóng ceramic

Thêm độ mờ cho vật thể 
có 1 bề mặt đơn (bề mặt 
không có độ dày)

Trong tab Materials của SketchUp, bạn thêm “keyword vật liệu” vào trước hoặc sau tên chất liệu 
hiện có, chất liệu đó sẽ mang tính chất của keyword bạn gán.
Ví dụ: chất liệu có tên San go polished sẽ làm chất liệu này có độ bóng rõ.

Crom, gương

Nhựa đục

Biến đối tượng thành 
đèn sáng

Thép, đồng, kim loại, 
nhôm

Thảm, vải

Tạo cỏ cho đối tượng

Sơn xe hơi, bóng bẩy, 
nhựa bóng

Nhóm keyword thay đổi hoàn toàn đặc tính chất liệu vật thể:

Nhóm keyword thay đổi tính chất vật liệu cơ bản (độ trong suốt, độ phản xạ) nhưng vẫn 
giữ lại màu sắc hoặc hoa văn chất liệu ở kênh Albedo hiện có:
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General Settings: các thông số chung không ảnh hưởng đến ánh sáng và chất lượng 
hình ảnh khi render

---Customization---
Tùy biến file chạy độc lập:
.Loading Screen: hình ảnh giới thiệu khi 
chương trình vừa được mở.
.Interface Overlay: thêm logo, hình ảnh ở 
một góc khi chương trình chạy.
.Icon: biểu tượng (ví dụ: logo của bạn hoặc 
hình ảnh liên quan thiết kế...)
.Custom Title: tên trên thanh title bar của 
chương trình.

---Input---
Input:
.Mouse Speed: tốc độ di chuyển chuột.
.Mouse Smoothing: độ mượt khi di thay đổi hướng nhìn.
.Movement Speed: tốc độ di chuyển của camera.
.Movement Smoothing: độ mượt khi di chuyển camera.
.Spectator Height: thay đổi chiều cao mặc định khi dùng ở chế độ “Walk mode”.
.Spectator Width: thay đổi chiều rộng mặc định khi dùng ở chế độ “Walk mode”, áp dụng khi 
bạn muốn thể hiện góc nhìn người thật đi trong khu vực chật hẹp.

Input Style:
.Invert Mouse X-Axis: chuyển đổi hướng nhìn trái/phải khi di chuyển chuột.
.Invert Mouse Y-Axis: chuyển đổi hướng nhìn lên/xuống khi di chuyển chuột.
.Invert Gamepad Y-Axis: thay đổi hướng nhìn lên/xuống khi dùng Gamepad.
.Invert SpaceMouse (áp dụng khi dùng thiết bị SpaceMouse).

Key Bindings:
.Screenshot Hotkey: phím tắt render ảnh. 
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---Devices---
Chế độ Stereo Mode có thể được 
sử dụng với TV 3D yêu cầu đầu vào 
trái/phải của stereo.

---Performance---
.Automatic Resolution: tự động 
giảm độ phân giải hình ảnh để 
đảm bảo việc bạn tương tác trong 
Enscape được trơn tru mềm mại 
(không ảnh hưởng đến việc xuất 
file hình).
.Grass Rendering: bật/tắt hiệu ứng 
cỏ mọc.

---Network---
.Proxy: thông số liên quan đến việc thay đổi việc kết nối mạng, nên để mặc định.
Lưu ý: trong 1 số trường hợp, máy tính dù đã có internet nhưng vẫn không mở được thư viện model 
Enscape, bạn nhấn vào Edit Proxy Settings và chọn Use System Default.
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---Licensing---
.License Details: thông tin bản quyền chương trình. 

---Preferences---
.Show Sound Sources: hiện icon hình loa khi gán hiệu ứng âm thanh.
.Show On-Screen Help on Startup: hiện bản hướng dẫn (dưới khung hình render) khi khởi động 
Enscape.
.Show First Steps Window: hiện cửa sổ giới thiệu một số bước ban đầu khi sử dụng Enscape.

.Suppress Critical Graphics Driver 
Warnings: bỏ qua cảnh báo driver đồ 
họa quan trọng.
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---Settings Management---
Những phiên bản trước đây của Enscape, khi bạn save bảng thông số, Enscape sẽ lưu thành 
file có tên tương ứng và được lưu trong thư mục <máy tính của bạn>/Documents/Enscape/
Settings (xem lại quyển 1). Tuy nhiên định dạng file setting này (.xml) khác biệt trong phiên bản 
Enscape mới (.json) nên bạn không thể thực hiện cách cũ để load thông số. 

Legacy Import giúp bạn import file setting cũ, bạn hãy copy các file setting vào thư mục trên 
vào máy mới và load với lệnh này.

-Double click vào từng thông số để không phục thông số đó về mặc định.
-Click chuột vào dấu [...] bên cạnh từng thông số để có thể:
.Reset to Default: Khôi phục thông số đó về mặc định (tương tự 
double click).
.Set Value: Nhập thông số chính xác thay cho việc kéo con trượt.
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Với cải tiến mới của phiên bản Enscape 2.6, những thông số bạn xác lập trong cửa sổ Visual Settings 
được lưu lại với nhiều cách thức khác nhau thông qua lệnh trong Presets. Giúp bạn tiện quản lý, lưu trữ 
và làm việc với nhiều máy tính.

Visual Settings: các thông số trực quan ảnh hưởng trực tiếp đến ánh sáng và chất 
lượng hình ảnh khi render

Load thông số đã lưu

Save To Project (default): các thông số 
được lưu trực tiếp vào file đang làm việc. 
Bạn có thể lưu nhiều thông số khác nhau.

Load From Project (default): bạn chọn các 
setting trong danh sách đã lưu theo file.

Save To File: Enscape cho phép bạn chọn 
thư mục để lưu trữ file thông số với định 
dạng mới (.json).

Manage Preset: quản lý các thiết lập thông 
số, bạn có thể đổi tên hoặc xóa các thiết lập.

Load From File: load lại bằng cách mở 
file đã lưu.

Khôi phục thông số về mặc định

Lưu thông số đã thiết lập

Quản lý các thiết lập thông số
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---Rendering---
Style:
.Outlines: tạo đường viền đen cho tất cả các đối tượng.
.Mode: kiểu thể hiện đối tượng trong Enscape (White: tất cả đối tượng thành 1 màu trắng, 
Polystyrol: tất cả đối tượng thành xốp, ánh sáng sẽ đi qua những đối tượng có độ mỏng nhất định, 
Light View: thể hiện bản đồ nhiệt độ, vùng ánh sáng mạnh/yếu tác động vào vị trí trong không gian).

Camera:
.Auto Exposure: tự động bù trừ sáng, với những góc nhìn bị chói sáng, Enscape tự động làm tối 
và ngược lại.
.Exposure: khi bật tính năng Auto Exposure, đây là giới hạn sáng nhất mà Enscape được phép tự 
bù sáng. Khi không bật Auto Exposure, bạn sẽ chỉnh không gian tối hơn hay sáng một cách thủ 
công.
Lưu ý: không nên dùng Auto Exposure để thử thông số cường độ sáng của đèn nhân tạo.
.Depth of Field: hiệu ứng độ sâu trường ảnh, làm rõ những đối tượng bạn tập trung, và mờ nhòe 
những đối tượng trước và sau đối tượng đó.
.Amount: độ mờ nhòe.
.Auto Focus: Enscape tự động chọn một đối tượng.
.Focal Point: nếu tắt Auto Focus, Enscape sẽ cho bạn chọn đối tượng bằng cách kéo khoảng 
cách làm rõ từ camera đến đối tượng.
.Field of View: tiêu cự, số càng nhỏ chi tiết được phóng to, số càng lớn góc nhìn càng rộng và 
tạo cảm giác sai tỉ lệ. Tốt nhất bạn nên chỉnh đúng bằng với mắt của người là 45-50o, di chuyển 
camera ra xa nếu còn có thể. Chỉ nên thay đổi trong trường hợp bất khả kháng như bạn muốn 
thấy cả căn phòng mà khi đó camera bị lùi ra ngoài khỏi tường.
.Two-Point Perspective: thể hiện phối cảnh trục thẳng tương tự “Two-Point Perspective”.
Lưu ý: Lệnh này không có tác dụng khi bạn bật tính năng đồng bộ khung nhìn SketchUp-Enscape.

Rendering Quality: chất lượng hình ảnh khi đang render hình, nếu máy không mạnh, bạn nên 
thiết lập về thông số thấp như Draft hay Medium. Chất lượng hình xuất ra cũng phụ thuộc các 
thông số này.
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Cảm giác căn phòng quá dài nếu đặt thông số FoV lớn.

Depth of Field, khi di chuyển Focal Point, bạn sẽ thấy dãy sáng trắng quét ngang qua các đối tượng từ 
gần đến xa. Các đối tượng nằm trên dãy sáng trắng sẽ được thể hiện rõ nét. Ở đây tôi di chuyển Focal 
Point vào vị trí quả táo trên bàn và tăng nhẹ thông số Amount. 
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---Image---
Contrast: độ tương phản
.Auto Contrast: tự động chỉnh tương phản sáng tối.
.Highlights: <0%=giảm cường độ vùng sáng mạnh; >0%=tăng cường độ vùng sáng mạnh.
.Shadows: <0%=tăng cường độ sáng cho vùng bị tối; >0%=vùng bị tối bị tối hơn.

Saturation: độ bảo hòa của màu sắc. 

Color Temperature:
.thông số nhỏ: ảnh có tone nóng.
.thông số lớn: ảnh có tone lạnh.

Ambient Brightness: hữu dụng trong trường hợp tăng độ sáng cho không gian nội thất vào 
ban ngày.

Effects: hiệu ứng bổ sung
.Motion Blur: do tốc độ màn trập camera chậm nên hình ảnh mờ nhòe khi camera chuyển động.
.Lens Flare: hiệu ứng tạo điểm lóe sáng cho nguồn sáng.
.Bloom: hiệu ứng rực của ánh sáng.
.Vignette: hiệu ứng làm tối 4 góc hình.
.Chromatic Aberration: mô phỏng sự thay đổi màu gây ra bởi 
sự tán sắc quang học. Khi sử dụng có thể làm giảm độ sắc nét 
hình ảnh. Tôi thường tăng thông số này lên khoảng 10%-30% 
để các biên cạnh đối tượng và môi trường xung quanh được 
nhòe vào nhau.
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Ứng dụng Bloom (tạo hiệu ứng rực sáng vùng sáng mạnh ở cửa) và 
Lens Flare (tạo hiệu ứng lóe sáng ở đèn) 
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---Atmosphere---
White Backgound: nền trắng
(yếu tố ánh sáng, phản xạ của môi 
trường bầu trời hoặc HDRI vẫn tác động 
vào vật thể).

Fog: hiệu ứng sương mù
.Intensity: độ dày sương mù.
.Height: độ cao sương mù từ mặt đất.

Illumination: chiếu sáng
.Sun Brightness: cường độ sáng mạnh/
yếu của ánh nắng, ảnh hưởng độ tương 
phản giữa chỗ nắng chiếu mạnh và 
vùng bóng đổ.
.Night Sky Brightness: thay đổi độ sáng 
của mặt trăng và sao trên bầu trời, tăng 
số lượng ánh sáng của môi trường vào 
buổi tối.
.Shadow Sharpness: độ sắc nét/nhòe 
biên bóng đổ của đối tượng.
(xem giải thích ở trang sau)
.Moon Size: kích thước mặt trăng trên 
bầu trời vào buổi tối. Bạn nên đặt 100% 
để mô phỏng kích thước bằng với mặt 
trăng trên thực tế.

.Artificial Light Brightness: chỉnh độ sáng của tất cả các đèn bên trong môi trường, thông 
thường nên xác lập 100%. 
Thông số này không làm ảnh hưởng đến độ sáng của môi trường và ánh sáng được tạo ra từ 
chất liệu tự phát sáng.

Horizon:
.Source: HDRI (xem lại nội dung trang 11), hình 
nền cảnh thành phố, cảnh rừng núi, cảnh công 
trường, ...
.Rotation: xoay hình môi trường.

Clouds:
.Density: thông số càng lớn trời càng nhiều 
mây, làm ảnh tối lại và giảm dần bóng đổ (do 
mây che bớt ánh nắng).
.Variety: hiệu ứng mây bay.
.Cirrus Amount: tầng mây cao.
.Contrails: hiệu ứng vệt khói từ máy bay.
.Longitude: kinh độ.
.Latitude: vĩ độ.
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Nguồn sáng

Ví dụ: khoảng cách vật thể đến tâm nguồn sáng và vách không đổi, nếu thay đổi kích thước 
nguồn sáng:
-kích thước nguồn sáng càng lớn, bóng đổ đối tượng hắt vào vách có vùng tâm (hotspot) nhỏ và 
biên (falloff) rộng -> bóng đổ mịn.
-kích thước nguồn sáng nhỏ dần, bóng đổ đối tượng hắt vào vách có vùng tâm (hotspot) lớn và 
biên (falloff) hẹp -> bóng đổ sắc nét.

Vật thể
(hình tròn) Vách Bóng đổ

(trực diện)
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Trên website http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=486505&seqNum=6 có một số lời 
khuyên như sau:

 BÓNG ĐỔ SẮC NÉT BÓNG ĐỔ MỊN
-Ánh sáng chiếu trực tiếp từ một nguồn sáng 
nhỏ, tập trung (ví dụ như bóng đèn trần, ngọn 
nến đèn cầy...).
-Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào một 
ngày trời trong, tạo ra ánh nắng gắt.
-Ánh sáng của các cảnh ngoài không gian, 
nơi ánh sáng chiếu tới các vật thể không bị 
khuếch tán qua bầu khí quyển.
-Ánh sáng tạo sự chú ý đến đối tượng (ví dụ 
ánh sáng đèn follow light trong sân khấu 
chiếu vào MC).
-Ánh sáng nhằm tạo ra một môi trường khắc 
nghiệt (ví dụ sa mạc...).
...

-Ánh sáng tự nhiên vào những ngày nhiều 
mây, khi đó bóng đổ yếu và mịn.
-Ánh sáng gián tiếp (ví dụ như ánh sáng phản 
chiếu từ tường hoặc trần nhà, hoặc ánh sáng 
từ bầu trời, thường rất mềm...).
-Ánh sáng đã được xuyên qua các vật liệu mờ 
(ví dụ như rèm cửa hoặc chao đèn...).
-Ánh sáng tạo môi trường tạo cảm giác nhẹ 
nhàng và thư giãn. Hầu hết các thiết bị chiếu 
sáng nội thất trong nhà được thiết kế để 
khuếch tán hoặc phản xạ để làm dịu ánh sáng.
...
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---Capture---
Resolution: kích thước hình ảnh render.
Use Viewport Aspect Ratio: sử dụng tỷ lệ khung nhìn.
Show Safe Frame: xuất hiện khung hình đúng tỉ lệ với kích thước được chọn ở Resolution.

Images: 
.Export Object-ID, Material-ID and Depth Channel: xuất thêm các hình ảnh có nhiều màu sắc 
được phân loại đối tượng, chất liệu hoặc kênh DOF tương ứng với hình ảnh cuối. Dùng để chỉnh 
sửa hậu kỳ (Photoshop).
.Depth Range: độ sâu tối đa của kênh DOF.
.Automatic Naming: tự động đặt tên file.
.Default Folder: chọn thư mục mặc định chứa file hình render.
.File Format: chọn định dạng file hình ảnh render.

Khi chọn kích thước cho khung hình, bạn nên:
-Bật Show Safe Frame.
-Nhấn phím tắt render, mặc định Shift + F11 hoặc do bạn gán trong mục Key Bindings 
(xem lại trang 46).

-Chỉnh sửa kích thước cửa sổ Enscape vừa vặn vào khung Safe Frame.
-Tắt Show Safe Frame.
-Sau này, khi muốn render nhanh 1 góc hoặc đặt scene, bạn chỉ cần canh chỉnh góc nhìn 
phù hợp, không cần bật lại Show Safe Frame.
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Video:
.Compr. Quality: chất lượng nén phim.
.FPS: số lượng khung hình/s.

Panorama:
.Resolution: độ phân giải ảnh toàn cảnh (thấp: 2048 pixel, bình thường: 4096 pixel, Cao: 8192 
pixel).

Material-ID Object-ID

Depth Channerl

Dung lượng file thấp (email) --> 
cao (maximum). Thời gian render 
không bị ảnh hưởng bởi các 
setting này.
Đoạn phim được render thành một 
chuỗi các file hình ảnh.
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Render Image: save file render từ Enscape hoặc bạn nhấn phím tắt đã xác lập ở bảng 
thông số Enscape/Capture/Hotkey

Export Axe Standalone: xuất file tương tác độc lập.

Ví dụ minh họa:

Hình ảnh khi file tương tác khởi 
động (thường là hình ảnh thiết kế).

Logo hoặc chữ ký tại vị trí trên 
khung chương trình.

Biểu tượng (icon) của file tương tác.
Bạn có thể tạo icon với website 
https://icoconvert.com/

Tên file (xuất hiện trên title bar)

Xuất file .exe thành công.
(dung lượng file)
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Bảng setting

Lưu ý: nếu không chạy được chương trình, bạn nhấn chuột phải và chọn "Run as administrator".

Các Scene được đánh 
dấu "sao" trong danh 
sách Manager Views - 
xem lại trang 19
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Export Web Standalone: xuất file tương tác độc lập lên web.

-B1: xác định vị trí camera trong thiêt kế.

-B2: nhấn vào Render Panorama

-B3: nhấn vào Manager Uploads

Render Panorama: render hình 360 xem trên các phần hỗ trợ hoặc trên facebook.
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Save panorama to file...: 
lưu thành file JPG

Chuẩn bị upload Facebook:
-B1: mở Windows Explorer, click chuột phải vào file 
hình và chọn Properties.
-B2: chọn tab Details.
-B3: ở mục Camera maker, gõ RICOH
-B4: ở mục Camera model, gõ RICOH THETA S
-B5: click OK.
Vào facebook:
-B1: tạo bảng tin mới.
-B2: chọn Ảnh/Video.
-B3: chọn file hình vừa lưu lại ở trên.
trong quá trình up file, bạn sẽ thấy icon panorama ở 
hình.
-B6: chia sẻ và xem lại trên máy tính hoặc các thiết bị 
khác.



Chúc mừng các bạn đã 
biết Enscape!
Tôi mong rằng với hướng dẫn ngắn này, bạn sẽ dễ đàng 
thực hành thành thạo và ứng dụng vào trong công việc 
của mình hiệu quả, tạo ra những sản phẩm thiết kế chất 
lượng làm hài lòng chính bạn và khách hàng.

Đây là hướng dẫn được biên soạn không vì mục đích kinh 
doanh, bạn được phép chia sẽ rộng rãi.

Nếu bạn cảm thấy nội dung thực sự bổ ích cho mình, các 
bạn có thể khuyến khích tôi thông qua hình thức “donate” 
vào tài khoản:

Trần Minh Luân
Vietcombank - CN Bến Chương Dương - 0071002531248
ACB - CN Trương Định - 134486519
BIDV - CN Trần Não - 16610000044316

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các hướng dẫn mới 
sau này.

Trân trọng,


