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خب شالم ىجدد دوشحان ،ویدئّی كتهی رو دیدیً؟ ةا کهیات آىّزش  3d maxآطٍا طدیً؟ خیهی از ةچَ ُا ةَ ىً پیام دادن و گفحً ایً
آىّزش خیهی ىتحدی ةّد! خب اگر دكث کرده ةاطیً ىً اول ىلانَ كتهی ُو ٌّطحَ ةّدم کَ ایً آىّزش ُا ىخصّص کصاٌی ُصحض کَ
واكػا ُیچ آطٍایی ةا ٌ 3d maxدارن و جازه ىیخّان ةیان جّ گّدش واشَ ُيیً از ب ةصو اهلل طروع کردیو و ةَ اىید خدا ُيیٍجّری
ریز و ةا جزئیات ُو ىیریو جهّ جا ُيَ اوٌایی کَ ىیخّان اشحاد  3d maxةظً ،ةدوًٌ چیکار ةاید ةکًٍ.
راشحض چیزی کَ خیهی ةَ ىً اٌگیزه داد جا ایً روال رو طروع کٍو و اداىَ ةدم اصرار ةیض از خد داٌظپذیرای كدیيو ةّد کَ خب
ىحاشفاٌَ یَ ىدجی واكػا وكحظّ ٌداطحو ةخّام ایً آىّزش ُا رو واشظّن ضتط کٍو و فکر ىیکٍو جّ دوره زىٌَّ االن ،ایً ةِحریً روال
یادگیری ٌرم افزار جری دی ىکس ةاطَ .ةِحّن كّل ىیدم ةػد از ایً دوره ٌیاز ةَ ُیچ کالس آىّزطی دیگَ ای ٌداطحَ ةاطیً و خیهی
راخث ةحٌّیً کار خرفَ ای خّدجّن رو جّی خّزه  3d maxطروع کٍیً .خیهی خب ةریو شراغ جهصَ دوم آىّزش 3d max
جيریً آخر جهصَ كتم چی ةّد؟! کار ةا اةزارُای اصهی ٌرم افزار جری دی ىکس و ٌدّه خرکث و پیظيایض جّی فضای شَ ةػدی یا ةَ
اصعاح ُيّن ویّپّرت( )viewportدرشحَ؟

ةچَ ُا ایٍکَ ىً خیهی جاکید داطحو جهصَ كتم رو ةارُا و ةارُا گّش ةدیً و جيریً کٍیً واشَ ایً ةّد کَ ةَ ىِيحریً اةزار کاریحّن
ىصهط ةظیً و ةحٌّیً خیهی راخث کارجٌّّ ةاُاش اداىَ ةدیً .خب یَ ىروری ىیکٍیو ةاُو:
-1آطٍایی ةا کهیات ٌرم افزار جری دی ىکسٌ ،دّه کارایی و کارةردُای اون در رطحَ ُای ىخحهف
-2آطٍایی ةا كصيث ُای ىخحهف (ىٍّ ُا ،اةزارُای اصهی  ،اةزارُای پیظيایض در صفدَ و)...
-3آطٍایی ةا اةزارُای اصهی اٌحخاب( ،)Qجاةجایی( ،)Wچرخض( )Eو ةزرگ کردن اطیاء ()R
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-4آطٍایی ةا ٌدّه پیيایض و خرکث در فضای شَ ةػدی و کار ةا خجو ُا
خب پس جهصَ كتهی آىّزش  3d maxغيال ُیچی ٌگفحیو .ایٍا فلط ىلدىَ ةّده واشَ طروع کار کَ اىیدوارم خصاةی جيریً کرده ةاطیً
و ةِظّن ىصهط ةاطیً چّن ایً جهصَ كراره جازه کارىٌّّ طروع کٍیو :D
جّ ایً جهصَ كراره کَ ةا آةجکث ُای پایَ و اصهی جّی جری دی ىکس آطٍا ةظیو و ةػد از اون اطکال خرفَ ای جر و پیچیده جر و ةِحّن
ىػرفی کٍیو و ةػد از ُيَ اوٌا ٌدّه جرکیب اطیاء رو خدىحّن جّضیح ةدیو جا ةحٌّیً اونیً صدٍَ از طروع کارجّن ةا  3d maxرو ظراخی
کٍیً.
واشَ طروع کار کافیَ از پٍم شيث راشث ةَ جرجیب گریٍَ ُای

 Create > Geometry > Standard Paramitivesرو دٌتال کٍیً .

خب واشَ رشو اونیً آةجکث یػٍی  ، Boxروش کهیک کٍیً .خاال ةا کهیک روی صفدَ ویّپّرت و درگ کردن (کظیدن ىاوس) ىیحٌّیً
شعح ىلعع اون رو جػییً کٍیً .ةا فظردن یَ کهیک دیگَ ىیحٌّیً شعح ىلعع رو جایید کٍید! خاال ةاید ىاوس رو ةَ شيث ةاال خرکث ةدیً
جا ارجفاع boxجٍظیو ةظَ و ُرجا جایید طد کهیک کٍیً .خب جا ایٍجا کار جيّىَ اىا جا دیگَ کهیک ٌکٍیً!!! جا ةحٌّیً از ىٍّی شيث
راشث ،پاراىحرُایی کَ الزم ُصحض رو جغییر ةدیً.
( Lengthظّل)

(Widthغرض)
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اگر یَ وكحی ةػد از کظیدن طکم دشححّن خّرد و جای دیگَ کهیک کردیً یا ةَ ُر دنیهی دیدیً جغییرات اٌجام ٌيیظَ کافیَ از ُيّن
ةاال ةَ جای  Createروی دکيَ  Modifyکهیک کٍیً جا ُيّن جغییرات رو ةحٌّیً ةتیٍیً.
از كصيث ُModifyو ىیحٌّیً اشو آةجکث ُا رو جغییر ةدیً و ُو ىیحٌّیً رٌگ اوٌا رو جػییً کٍیً و در ٌِایث ُو کَ ىیظَ
پاراىحرُاطّ جغییر داد.

ٌکحَ! واشَ جغییر دادن اةػاد در ٌرم افزار جری دی ىکس:
Customize > Unit Setup > Scale unit setup
ةَ ایً ىٍّ ةریً و اةػاد ىّرد ٌظرجّن رو شث کٍیً ایٍجا (ىثال ىحر ،شاٌحیيحر یا ایٍچ و)....
خب جٌّصحیً  boxرو ةکظیً؟ راخث ةّد ٌَ؟ آفریً ةلیَ اطکال ُو دكیلا ةَ ُيیً راخحی رشو ىیظً.
 Cylender ، Geosphere ، Sphere ، Coneو ....
ةا ایً جفاوت کَ جّی اطکال گرد و کروی ةَ جای ظّل و غرض و ارجفاع ةاید )(Radiusطػاع جػییً کٍیً.
در صّرجی کَ ىیخّایً شگيٍث( ُ )Segmentsای اطکال رو ةتیٍیً کافیَ دکيَ

F3و یا  F4رو ةزٌیً جا ٌدّه ٌيایض اطیاء جّی

ویّپّرت جغییر کٍَ.
ةصیار خب ،اگَ جّی جرشیو ةلیَ اطکال ُو ىظکم داریً ىیحٌّیً ویدئّی زیر رو داٌهّد (اوٌجا ُيَ چیز ةَ صّرت صّجی و جصّیری
جّضیح داده طده ).و ىظاُده کٍیً جا ةِحر ىحّجَ ةظیً.
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خیهی خب ایً از رشو آةجکث ُای پایَ در جری دی ىکس ،اىا ةرای رشو اطکال پیچیده جر ةاید ةَ ایً ىٍّ ىراجػَ کٍید:
Create > Geometry > Extended Paramitives

و دكیلا ُيیً کارایی کَ ایٍجا کردیو رو اوٌجا ُو اٌجام ةدیً .خیهی راخث ىیحٌّیً ُرطکهی کَ دوس داطحیً رشو کٍیً و انتحَ ٌدّه
جرکیب کردٌظّن ةا ُو دیگَ رو ُو االن ىیگو خدىحّن.
ةػد از رشو اطکال پایَ ای کَ ٌیاز داطحیً ،خاال کافیَ ةدوٌیً کَ كراره از ُو کو ةظً یا ةِو اضافَ ةظً یا كراره ةیٍظّن اطحراک
گرفحَ ةظَ .از ىٍّی زیر ىیحٌّیً ةا جّجَ ةَ جّضیدات جکيیهی کَ جّی فیهو جهصَ دوم(نیٍک داٌهّدش پاییً صفدَ اشث) آوردم خیهی
راخث ةَ اون ٌحیجَ ای کَ ىیخّایً ةرشیً.
Create > Geometry > Compounds objects > boolean

ایً اةزار ةَ طدت کيکحّن ىیکٍَ جّی ُيَ ىراخم ىدنصازی جری دی ىکس .چّن ةا ایً روش ىیحٌّیً یَ ىدنصازی واكػا جيیز داطحَ
ةاطیً و ُروكث ىظحری خّاشث كصيحی از کارش رو جغییر ةدیً دیگَ ٌگران ایً ٌتاطیً کَ از اول ُيَ چیزو ةاید ةصازیً! ىً خیهی
ایً اةزارو دوشث دارم چّن واكػا ةَ درد ةخّره.
خب جّی اةزار  booleanةاید دو جا آةجکث اٌحخاب کٍیً(ایٍکَ آةجکث ةاال ةاطَ ىِيَ!) و ةػد خیهی راخث از كصيث پاییٍض اٌحخاب کٍیً
کَ كراره ایً آةجکث ُا ةَ ُو ةچصتً یا از ُو کو ةظً.
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جّی ویدئّی آىّزطی  3d maxکَ ةراجّن گذاطحو ٌدّه اشحفاده از اةزار  booleanپیظرفحَ رو ُو واشحّن جّضیح دادم .خحيا داٌهّد
کٍیً ةتیٍیً و اگر شّانی داطحیً پاییً ُيیً صفدَ ةَ صّرت کاىٍث شّاالجحٌّّ ةپرشیً .در ضيً جيریٍی ُو کَ آخر ایً جهصَ ازش
صدتث طده ةّد  ،نیٍک داٌهّدطّ واشحّن ىیزارم دوجا غکصَ ٌگاطّن کٍیً و دكیلا غیً ىثاالیی کَ جّی ویدئّ ةِحّن ٌظّن دادم
اٌجاىض ةدیً .یَ چیزی رو رک و رو راشث ةِحّن ةگو ،اگَ واكػا ىیخّایً در خد آدم ُای خرفَ ای پّل در ةیاریً ،ةاید خّدجٌّو در خد
آدم ُای خرفَ ای ةاطیً! و ایً كضیَ زىاٌی اجفاق ىی افحَ کَ ىدام جيریً کٍیً! ىً واشحّن دوجا غکس فرشحادم کَ ةا ُيیً اظالغاجی
کَ داریً اوٌا رو ظراخی کٍیً ونی طيا  10جا غکس دیگَ ُو پیدا کٍیً و ىدنصازیظّ اٌجام ةدیً و اگر ةَ ىظکم ُو خّردیً شّال
ةپرشیً .دیگَ ُيَ چی واشَ یادگیری و آىّزش  3d maxىِیاشث .فلط اراده خّدجّن الزىَ کَ ةخّایً طروع کٍیً.
ىّفق و پیروز ةاطیً جا جهصَ ةػد و آىّزش ُای خرفَ ای جر خداٌگِدار
ىیحٌّید ىظکالت و شّاالجی ُو کَ در ظّل کار ةا ٌرم افزار جری دی ىکس واشحّن پیض ىیاد رو در پاییً ُيیً صفدَ ةَ صّرت کاىٍث
ةزارید جا ةحٌّو جّاب ةدم.
ورود ةَ صفدَ آىّزش جری دی ىکس جِث گذاطحً کاىٍث
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