
Для заданих умов: 
Побудувати план, нанести розміри, використовуючи засоби графічного редактора 
ArhiCAD 
Побудувати підлогу і стелю, вікна і двері, комплект меблів відповідно до призначення 
приміщення, штучні світильники. Можливо використання сторонніх бібліотек. 
Змінити стиль і текстури меблів, світильників, стін, використовуючи засоби, пов’язані 
із алгоритмом візуалізації LightWorkEngineабо Artlantis. 
Встановити нічний час доби і зробити візуалізацію, використовуючи LightWorkEngine 
абоArtlantis 
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