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غرض ادب و اخحرام خدىث ُيَ دوشحان غزیز ،اىیدوارم خانحّن خّب و غانی ةاطَ و پر از اٌرژی ىثتث و خال خّب ةاطیً واشَ طروع
یَ جهصَ آىّزش  3d maxدیگَ از شایث ٌيایَ ٌگار .جانتَ دیروز کَ جّی ایٍحرٌث ىیچرخیدم دیدم ُيَ جای دٌیا چلدر طغم 3Dartist
ٌیاز دارن .یکی از ةِحریً طغم ُای دٌیا واشَ کصایی کَ غاطق کار ةا کاىپیّجر و دٌیای گرافیکی ُصحً ُيیً طغهَ و چلدر جانتحر کَ
ایٍلدر ایً خرفَ پیظرفحَ طده کَ طيا ىیحٌّیً ةا یَ رزوىَ خّب ةا ُيَ جای دٌیا ُيکاری کٍیً ،پروژه ةگیریً و پّل درةیاریً .خیهی
از شایحا ُصحً کَ ةَ غّرت فریهٍصر ةَ طيا پروژه ىیدن و ةَ دالر ُو ةِحّن پّل پرداخث ىیکًٍ! واشَ ىً کَ خیهی جانب ةّد،
اٌظاهلل ةَ زودی یَ ىلانَ درةاره ایً ىّضّع واشحّن ىیٍّیصو کَ ةحٌّیً وارد ایً دٌیای خرفَ ای ةظیً.
خب ةریو شر اغم ىطهب ،در اداىَ آىّزطِای  3d maxجهصات گذطحَ و شّاالجی کَ دوشحان ىیپرشیدن جػيیو گرفحو ایً جهصَ رو
اخحػاص ةدم ةَ جيع ةٍدی و جکيیم جهصات گذطحَ .ةَ ٌظرم ایً جهصَ خیهی خیهی ىیحٌَّ کيکحّن کٍَ جا پیظرفث چظيگیری داطحَ
ةاطیً جّی کار ةا  .3d maxجّی جهصَ دوم اگَ خاطرجّن ةاطَ دوجا غکس ةِحّن دادم ةَ غٍّان جيریً! کَ اوٌا رو ةا ُيیً اطالغات پایَ
ای کَ داریً طتیَ شازی کٍیً .خب غده ای از دوشحان کاراطٌّّ فرشحادن واشو کَ جا خدودی خّب ةّد و اىیدوارم کَ اطکانحظّن
رفع طده ةاطَ .اىا یَ شری ٌکات کَ خس کردم دوٌصحٍض واشحّن خیهی ضروریَ جّی ایً جهصَ از آىّزش

 3d maxآوردم و

اىیدوارم ةحٌّیً ازش اشحفاده کٍیً و کارجٌّّ ارجلاء ةدیً.
آىّزش ایً جهصَ رو خیهی ٌيیظَ ةَ غّرت ٌّطحاری جّضیح داد چّن جکيیم و جيع ةٍدی ىّضّغات كتهی ُصحض و ةاید جّی ویدئّی
آىّزطی ةتیٍیً ،اىا ٌکاجی کَ جّی ایً جهصَ یاد خّاُید گرفث:
 -1کار ةا  snaps toggleةرای جاةجایی و  angle snap toggleةرای چرخض

ةا یادگیری ایً اةزار دیگَ ىظکهی جّی ىياس کردن آةجکث ُا ةاُو ٌداریً و خیهی راخث ىیحٌّیً روی یَ ىخحػات ىظخع آةجکث
ُاجٌّّ خرکث ةدیً .ةا  snapزاویَ ُو ىیحٌّیً زاویَ چرخض اطکال رو رٌد کٍیً! ىثال ةرای چرخض اطکال ،ةجای  90.1یا

، 89.9

فیکس ةحٌّیً طکهِا رو  90درجَ ةچرخٌّیً .یا  5درجَ  5درجَ ةچرخٌّیً.
 -2کار ةا  Array toolsةرای جکثیر
ةا یاد گیری ایً اةزار ُو ىیحٌّیً خیهی راخث اطکال رو ةا فاغهَ ُای ىظخع از ُو و در جِث ُای درشث کپی کٍیً! و یَ جّرایی کپی
کردٌحّن رو ىدیریث کٍیً .ةػد ُا جّی جهصات ةاالجر ىیتیٍیً کَ ایً اةزار چلدر طگفث اٌگیزه و چَ کارایی ىیظَ ةاُاش کرد.
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 -3کار ةا ویرایظگر Latice
ایً ویرایظگر( )Modifierىیحٌَّ غفدات طکم طيا رو خذف و فلط خطّط و شگيٍث ُای اوٌّ ٌگَ داره! خیهی جاُا کارةرد داره و انتحَ
ةیظحریً کاراییض واشَ شاخث فریو پٍجره اشث.

ایٍو یَ رٌدر زیتا از جرکیب  laticeو  arrayکَ واكػا کار زیتایی طده .طيا ةا جّجَ ةَ اطالغاجی کَ جا ُيیٍجا داریً ىیحٌّیً ةَ راخحی
ایً ىدل رو ةصازیً! ایٍّ ةَ غٍّان یَ چانض واشَ خّدجّن در ٌظر ةگیریً و شػی کٍیً خحيا ةصازیٍض.
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-4کار ةا ویرایظگر lathe
ایً ویرایظگر( ُ )Modifierو ىیحٌَّ کيکحّن کٍَ جا یک شطح ىلطع رو جتدیم ةَ خجو کٍیً! و از طریق ىدّری کَ جػییً ىیکٍیً
واشض جا  360درجَ چرخض یک طکم کاىم واشحّن ایجاد ىیکٍَ.
ایٍو یَ کار خرفَ ای جر از کار ةا lathe

دوشحان غزیز ،ىً آىّزش ُای ىلدىاجی و پایَ  3d maxرو کاىم واشحّن جّضیح ىیدم کَ ةحٌّیً ُرچَ ةِحر اغّل کار ةا  3d maxرو
یاد ةگیریً! اىا در کٍار ایٍِا شػی ىیکٍو ویدئُّایی رو خاال ةَ غّرت زةان اغهی یا جرجَ طده ةزارم کَ ةتیٍیً ةا  3d maxچَ کارُایی
ىیظَ کرد .ىٍحِی شػی کٍیً ُيیً روال رو ةریً و ىصیرجّن رو گو ٌکٍیً! ایً خیهی ىِيَ کَ اغّل و كّاغد آىّزش
طدت رغایث کٍیً ،چّن ُيیً اغّل و كّاغد ُصث کَ ىیحٌَّ از طيا یَ آدم خرفَ ای ةصازه!

 3d maxرو ةَ

پس اگر ویدئُّای خرفَ ای جری از ةخض ُای ىخحهف ىدنصازی ،ىحریالٌّ ،رپردازی و رٌدریٍگ ُو روی شایث آپهّد طد ةدوٌیً کَ ةٍا
ةَ درخّاشث دوشحان دیگَ ةّده و كطػا شطح کار و آىّزش اوٌِا ةاالجر ُصحض .پس طيا ةر اشاس ُيیً آىّزطِایی کَ ةِحّن دادم
جهّ ةریً جا ةحٌّیً اوٌِا رو ُو ةَ وكحض ةتیٍیً و یاد ةگیریًُ .یچ غجهَ ای ُو ٌداطحَ ةاطیً! ایً ةازار ٌَ اطتاع ىیظَ! ٌَ از دشث
ىیره و ٌَ كراره جيّم ةظَ .ایً یک غهو جدیده کَ روز ةَ روز در خال گصحرده طدٌَ! ةا اطيیٍان کاىم ةَ ىصیرجّن اداىَ ةدیً جا
اٌظانِد ةَ جایی ةرشیً کَ ةحٌّیً ٌيٌَّ کارُاجٌّّ روی شایث ٌيایَ ٌگار ةَ ٌام خّدجّن ثتث کٍیً.
ىیحٌّید ىظکالت و شّاالجی ُو کَ در طّل کار ةا ٌرم افزار جری دی ىکس واشحّن پیض ىیاد رو در پاییً ُيیً غفدَ ةَ غّرت کاىٍث
ةزارید جا ةحٌّو جّاب ةدم.
دوشحان غزیزم ،ىّفق و پیروز ةاطیً جا جهصَ ةػد و آىّزش ُای خرفَ ای جر خداٌگِدار
ورود ةَ غفدَ آىّزش جری دی ىکس جِث گذاطحً کاىٍث و داٌهّد ویدئّی آىّزطی
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