ﻫﺸﺖ ﻧﮑﺘﻪ باور ﻧﮑردﻧﯽ برای شروع ﯾادگﯿر ی ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ

برای ﯾادگﯿری ﻧرمافزار ابﺘدا باﯾد اﯾﻦ سوال را از خود بپرسﯿﻢ کﻪ آﯾا وقﺖ آن رسﯿده کﻪ اﯾﻦ کار را با ﺗمام وجود اﻧجام دﻫﯿﻢ.

پﺲ با خودﻣان صادق باشﯿﻢ کﻪ چرا باﯾد ﻫزﯾﻨﻪﻫاﯾﯽ را اﻧجام بدم و پولﻢ را صرف کاری کﻨﻢ کﻪ بﻪ آن عﻼقﻪ زﯾادی ﻧدارم.و ﯾا

بر عﮑﺲ  .ﻣﯿﺘوﻧﻢ ﯾادبگﯿرم و از کار کردن با اون و درآﻣد عالﯽ لذت ببرم.

پﺲ وقﺖ آن اسﺖ کﻪ از خودﻣان سواﻻﺗﯽ را بپرسﯿﻢ .چرا ﻧرمافزار ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ و چگوﻧﻪ ﻣﯽﺗواﻧﯿﻢ بﻪ بﻬﺘرﯾﻦ شﮑل اﯾﻦ
ﻧرمافزار را ﯾاد بگﯿرﯾﻢ ﺗا درآﻣد عالﯽ داشﺘﻪ باشﯿﻢ .پﺲ زﻣاﻧﯽ کﻪ ﺗﺼمﯿﻢ گرفﺘﯿد اﯾﻦ ﻧرمافزار را ﯾاد بگﯿرﯾد باﯾد بﻪ ﻧﮑاﺗﯽ ﺗوجﻪ

کﻨﯿد کﻪ ﺗجربﻪ چﻨدﯾﻦ سالﻪ اساﺗﯿد درزﻣﯿﻨﻪٔ ﺗدرﯾﺲ اﯾﻦ ﻧرمافزار اسﺖ.

ً
حﺘما باﯾد بﻪ ﻧﮑاﺗﯽ حﯿاﺗﯽ برای
ﺗمام دوسﺘاﻧﯽ کﻪ در اﯾﻦ سالﻫا کﻼسﻫای ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ را گذراﻧدهاﻧد ﻣﺘوجﻪ شدهاﻧد کﻪ
ﯾادگﯿر ی اﯾﻦ ﻧرمافزار ﺗوجﻪ کرد.

ﻣا در اﯾﻦ ﻣﻘالﻪ بﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﮑﺘﻪ حﯿاﺗﯽ برای دوسﺘاﻧﯽ کﻪ با  ۳dmaxکار ﻣﯽکﻨﻨد و ﯾا قﺼد ﯾادگﯿر ی اﯾﻦ ﻧرمافزار رادارﻧد اشاره
ﻣﯽکﻨﯿﻢ.

ﻧﮑﺘﻪ اول :ﻧرمافزارﻫای دﯾگر را فراﻣوش کﻨﯿد.

اگر آن دسﺘﻪ از افرادی ﻫﺴﺘﯿد کﻪ قبﻼً با ﻧرمافزارﻫای دﯾگر ﻣاﻧﻨد اﺗوکد -روﯾﺖ -راﯾﻨو و غﯿره کارکردهاﯾد و ﺗا حدودی آشﻨاﯾﯽ

دارﻧد .از اﯾﻦ لﺤﻈﻪ کﻪ قﺼد ﯾادگﯿری ﻧرمافزار ﺗری دی ﻣﮑﺲ رادارﯾد ﻣﺤﯿﻂ ﻧرمافزارﻫای دﯾگر و حﺘﯽ کﻠﯿدﻫای ﺗرکﯿبﯽ و

روش کار با آنﻫا در ذﻫﻦ شما شﮑلگرفﺘﻪ .سپﺲ در درجﻪ اول بﻪ اﯾﻦ فﮑر کﻨﯿد شما در ﯾﮏخاﻧﻪ جدﯾد و ﯾﮏ ﻣﺤل کار جدﯾد
قرارگرفﺘﻪاﯾد .پﺲ خود را با آن ﻣطابﻘﺖ دﻫﯿد و در ﻫﻨگام ﯾادگﯿر ی اﯾﻦ ﻧرمافزار بﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗوجﻪ ﻧﮑﻨﯿد کﻪ کدامﯾﮏ از

قﺴمﺖﻫای اﯾﻦ ﻧرمافزار و ﯾا ابزارﻫا و کﻠﯿدﻫای ﺗرکﯿبﯽ آن ﻣﺸابﻪ با ﻧرمافزار قبﻠﯽ کﻪ آن را ﯾاد گرفﺘﻪاﯾد اسﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دوم :در ﺗمرﯾﻦﻫا پﯿﺶ قدم باشﯿد.

ﻫمﯿﺸﻪ ﺗمرﯾﻦ و پﺸﺘﮑار عاﻣل ﻣوفﻘﯿﺖ در ﻫر کار و رشﺘﻪای ﻣﯽباشد.

ﻣﯽداﻧﻢ سرﺗان شﻠوغ اسﺖ و وقﺖ ﻧدارﯾد اﻣا شما ﺗﺼمﯿﻢ گرفﺘﻪاﯾد و برای آن ﻫزﯾﻨﻪ کردهاﯾد .پﺲ فرقﯽ ﻧمﯽکﻨد کﻪ پﮏﻫای
آﻣوزشﯽ ﺗﻬﯿﻪ کردهاﯾد و ﯾا در کﻼسﻫای  3dmaxشرکﺖ کردهاﯾد .در ﻫر حال فﻘﻂ ﯾﮏ بﯿﻨﻨده بﻪ ﻣاﻧﯿﺘور کاﻣپﯿوﺗر ﻧباشﯿد و
ً
ً
حﺘما پﺲ از ﻫر آﻣوزش باﯾد ﻫمان لﺤﻈﻪ آن را ﺗوسﻂ خودﺗان ﯾﮏ بار اﻧجام دﻫﯿد .ﻫمﯿﻦ در ﻫمان لﺤﻈﻪ و ﻫمﯿﺸﻪ
حﺘما و
شروع ﯾادگﯿر ی ساده اسﺖ .و ابزارﻫا و دسﺘورات راحﺖ ﻣﯽباشﻨد .اﻣا ﻻزم اسﺖ ﻫمان ابزارﻫا و دسﺘورات ساده و اولﯿﻪ ﻣﮑﺲ

را در شروع دوره آﻣوزشﯽ چﻨدﯾﻦ بار با خودﺗان ﺗمرﯾﻦ و ﺗﮑرار کﻨﯿد .اﯾﻦ بﺨﺶ پاﯾﻪای ﺗرﯾﻦ قﺴمﺖ و اصول ﯾادگﯿر ی ﻧرمافزار
ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ ﻣﯽباشد و فﯿﻠﻢﻫای آﻣوزشﯽ راﯾگان ﺗری دی ﻣﮑﺲ و بﻪ ﻫمراه ﺗمرﯾﻨات را ﻧﯿز از ساﯾﺖ  D Khani3داﻧﻠود و

ﻣﺸاﻫده ﻧماﯾﻨد.

١

ﻧﮑﺘﻪ سوم :ﺗا جاﯾﯽ کﻪ ﻣﯽﺗواﻧﯿد وقﺖ بگذارﯾد و ابزارﻫای ﻣﮑﺲ و ﻣﺤل قرارگﯿر ی آنﻫا را بﻪ دقﺖ ﯾاد بگﯿرﯾد.

شاﯾد ﯾﮑﯽ از ﺗﮑراریﺗرﯾﻦ سوالﻫا کﻪ اکثرﯾﺖ کارآﻣوزان در دورهﻫا از ﻣﻦ ﻣﯽپرسﻨد اﯾﻦ اسﺖ کﻪ آﯾا اﯾﻦ دسﺘورات کﻠﯿدﻫای

ﺗرکﯿبﯽ و ﯾا  shurtcutﻧدارﻧد؟ داﻧﺸجوﯾان ﻣعمار ی دوسﺖ دارﻧد ﻣاﻧﻨد اﺗوکد با ﯾﮏ کﻠﯿد ﺗرکﯿبﯽ ﯾﮏ دسﺘور سرﯾﻊ اﻧجام

شود .در اﯾﻦ حالﺖ زﻣان سرﯾﻊﺗر ﻣﯽباشد .اﻣا خﯿﻠﯽ از دسﺘورات و اﻣﮑاﻧاﺗﯽ کﻪ در زﯾر ﻣجموعﻪﻫای برﻧاﻣﻪ قرار گرفﺘﻪاﻧد را از

دسﺖ ﻣﯽدﻫﯿد و در ﻫﻨگام کار با ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ برخورد ﻣﯽکﻨﯿد کﻪ ﻧمﯽﺗواﻧﯿد بﻪ سادگﯽ خودﺗان آنﻫا را بر طرف
کﻨﯿد .پﺲ زﯾاد بﻪ سمﺖ کﻠﯿدﻫای ﺗرکﯿبﯽ ﻧروﯾد و ﻣﺤل قرارگﯿر ی ابزارﻫا و زﯾر ﻣجموعﻪ ﻫای آن را حﺘما و حﺘما ﯾاد بگﯿرﯾد.
ﻧﮑﺘﻪ چﻬارم :با ﻫر دو دسﺖ کار کﻨﯿد !! .

شاﯾد اﯾﻦ ﻣورد براﯾﺘان جالب باشد کﻪ آﯾا اﯾﻦ ﻣﺴئﻠﻪ ﻫﻢ جزء ﻧﮑات حﯿاﺗﯽ برای ﯾادگﯿر ی ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ ﻣﺤﺴوب ﻣﯽ شود

باﯾد عرض کﻨﻢ بﻠﻪ .ﻧﮑات بﺴﯿار رﯾزی کﻪ شاﯾد ﻫر شﺨﺼﯽ بﻪ آن ﺗوجﻪ ﻧﮑﻨد .اﻣا در کﻼسﻫای آﻣوزشﯽ دﯾدهام کﻪ

داﻧﺸجوﯾان و کارآﻣوزان زﻣاﻧﯽ کﻪ ﯾﮏ ﺗمرﯾﻦ بﻪ آنﻫا داده ﻣﯽشود با ﯾﮏ دسﺖ ﻣاوس را گرفﺘﻪ و ﯾﮏ دسﺖ دﯾگر را زﯾر

چاﻧﻪ قرار ﻣﯽدﻫﻨد و شروع بﻪ ﺗمرﯾﻦﻫا ﻣﯽکﻨﻨد .برای کارﺗان اﻧگﯿزه داشﺘﻪ باشﯿد .روش صﺤﯿﺢ :ﯾﮏ دسﺖ بر روی ﻣاوس و

ﯾﮏ دسﺖ بر روی کﯿبورد .اﯾﻦ کار شوق و اشﺘﯿاق شما و ﺗمرکز شما را برای ﯾادگﯿر ی افزاﯾﺶ ﻣﯽدﻫد .ﻣاوس فﻘﻂ برای

چرخﺶ زوم و ابزارﻫا کﯿبورد برای دکمﻪﻫای کﻠﯿدی و فراخواﻧﯽ دسﺘورات ﻧﻘﺶ حﯿاﺗﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣورد را ساده ﻧگﯿرﯾد و بﻪ آن
ﺗوجﻪ کﻨﯿد.

ﻧﮑﺘﻪ پﻨجﻢ :پروژهﻫای اﻧجام شده را دوباره ﻣدل کﻨﯿد.

شاﯾد ﻣا ﻫمﯿﺸﻪ در دوران داﻧﺸگاه بﻪ دﻧبال اﯾدهﻫای فﻀاﯾﯽ و خاص برای طرح خود بودهاﯾﻢ و بﯿﺸﺘر زﻣان و اﻧرژی
داﻧﺸجوﯾان صرف اﯾدهﯾابﯽ ﺗوسﻂ اسﺘاد ﻣﯽشود و اﯾﻦ حالﺖ ﻫمچﻨان بعد از داﻧﺸگاه بر روی بﺴﯿار ی از افراد باقﯽ ﻣﯿماﻧد

و برای حل ﺗمرﯾﻨات و شروع کار با  ۳dmaxبﻪ دﻧبال ﯾﮏ اﯾده جﻬﺖ اﻧجام پروژه ﻣﯽباشد .ﯾادﺗان باشد فﻘﻂ ﺗمرﯾﻦ کﻨﯿد.

برای شروع کﻼسﻫا اﯾده اﻫمﯿﺖ چﻨداﻧﯽ ﻧدارد و در ﻣرحﻠﻪ بعدی از کارﻫاﯾﺘان قرار ﻣﯽگﯿرد.ﻣﻨﺘﻈر بﺴﺘﻦ قرار داد و سپﺲ

شروع اﻧجام پروژه ﻧباشﯿد .پﺲ ﯾﮑﯽ از بﻬﺘرﯾﻦ روشﻫای ﯾادگﯿر ی وجمﻊ آوری ﯾﮏ رزوﻣﻪ کار ی اﻧجام پروژهﻫای دﯾگران

اسﺖ .ﻣﻨﻈورﻣان کپﯽ کردن بﻪ اسﻢ خودﺗان ﻧﯿﺴﺖ .ﻫدف از اﯾﻦ کار اﻧجام پروژهﻫاﯾﯽ اسﺖ کﻪ اجرا شدهاﻧد و ﯾا ﺗوسﻂ افراد

حرفﻪای طراحﯽ شدهاﻧد.

کارﻫای خوب و عالﯽ را ببﯿﻨﯿد .ﻫماﻧﻨد آنﻫا را ﻣدلسازی کﻨﯿد .کارﻫاﯾﯽ از ﻣعماران بزرگ و طراحان حرفﻪای را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗری
دی ﻣﮑﺲ با اسﺘفاده از ابزارﻫا و دسﺘوراﺗﯽ کﻪ در جﻠﺴات ﻣﺨﺘﻠف ﯾاد ﻣﯽگﯿرد دوباره سازی کﻨﯿد .بﻬﺘر اسﺖ اﯾﻦ روﻧد را در

کﻼسﻫای ﻣﮑﺲ در ﻫﻨگام ﯾادگﯿر ی بﺨﺶ ﻣدلساز ی اﻧجام دﻫﯿد .بﻪ راحﺘﯽ بعد از چﻨد ﺗمرﯾﻦ و اﻧجام پروژه ﻫا .ﺗماﻣﯽ
دسﺘورات ﻣﮑﺲ در ذﻫﻨﺘان ﻧﻘﺶ گرفﺘﻪ و ﻫر بار ﻧﯿاز بﻪ جزوهﻫا و ﯾا فﯿﻠﻢﻫای آﻣوزشﯽ ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ ﻧﺨواﻫﯿد داشﺖ.

٢

ﻧﮑﺘﻪ شﺶ :خرﯾد لپ ﺗاپ را فراﻣوش کﻨﯿد!

برای ﺗری دی ﻣﮑﺲ و رﻧدر قوی فﻘﻂ ﯾﮏ کاﻣپﯿوﺗروجود دارد ) (PCپﺲ در ابﺘدا با شروع کﻼسﻫا و پروژهﻫای سبﮏ ﯾﮏ
لپ ﺗاپ ﻣﯽﺗواﻧد بﻪ شما کمﮏ کﻨد .حﺘﯽ لپ ﺗاپ قدﯾمﯽﺗان اﻣا در کار و پروژهﻫای حرفﻪای کﻪ در آﯾﻨده با آنﻫا روبرو

ﻣﯽشوﯾد خرﯾد ﯾﮏ لپ ﺗاپ بﻪ اصطﻼح قوی و ﯾا گﯿمﯿﻨﮓ را فراﻣوش کﻨﯿد .حﺘﯽ با ﺗﺄکﯿد فروشﻨده کاﻣپﯿوﺗر کﻪ اﯾﻦ لپ ﺗاپ

فﻘﻂ برای ﻣعماران و ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ ساخﺘﻪ شده .پﺲ پولﺘان را صرف ﯾﮏ لپ ﺗاپ قوی و حرفﻪای ﻧﮑﻨﯿد زﯾرا با ﻫمان ﻫزﯾﻨﻪ
ﻣﯽﺗواﻧﯿد ﯾﮏ کاﻣپﯿوﺗر خاﻧگﯽ با ﻣﺸﺨﺼات خوب ﺗﻬﯿﻪ کﻨﯿد.

بﺴﯿار ی از داﻧﺸجوﯾان اﯾﻦ سوال براﯾﺸان پﯿﺶ ﻣﯽآﯾد کﻪ چﻪ لپ ﺗاپﯽ برای کار با ﺗری دی ﻣﮑﺲ ﻣﻨاسب اسﺖ .ﯾا چﻪ
ً
حﺘما ﻣﺸاﻫده کﻨﯿد در
ﻣﻘداری  Ramو  CPUداشﺘﻪ باشد کﻪ فﯿﻠﻢ آﻣوزشﯽ سﺨﺖ افزار ﻣﻨاسب برای کار با ﺗری دی ﻣﮑﺲ را
اﯾﻦ فﯿﻠﻢ بﻪ زبان ساده ﺗماﻣﯽ قﺴمﺖﻫای ﯾﮏ کاﻣپﯿوﺗر را باز کرده و بﺨﺶ بﻪ بﺨﺶ بﻪ زباﻧﯽ کاﻣﻼً ساده آﻣوزش دادهاﯾﻢ .بﻪ

طور ی کﻪ ﯾﮏ داﻧﺸجوی ﻣعمار ی پﺲ از دﯾدن آن اطﻼعات بﺴﯿار زﯾادی در زﻣﯿﻨﻪ سﺨﺖ افزار و اﯾﻨﮑﻪ ﻫر ﯾﮏ از قطعات

کداﻣﻨد و ﻣﻘدار  Ramو  CPUﻫر کدام چﻪ ﺗﺄثﯿری ﻣﯽﺗواﻧد در روﻧد کار و پروژهﻫای ﺗر ی دی ﻣﮑﺲ اﯾفا کﻨد را ﯾاد بگﯿرد و بﻪ

راحﺘﯽ برای خرﯾد ﯾﮏ سﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨاسب برای کار خود اقدام کﻨد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻫفﺖ :فﯿﻠﻢﻫای آﻣوزشﯽ را فراﻣوش ﻧﮑﻨﯿﻢ

ﻫربار کﻪ فﯿﻠﻢﻫای آﻣوزشﯽ خودم را ﻧگاه ﻣﯽکﻨﻢ ﻣطالب جدﯾد ﯾاد ﻣﯽگﯿرم .گاﻫﯽ اوقات ﻫﻨگام ﻧگاه کردن فﯿﻠﻢﻫای آﻣوزشﯽ
بﻪ دلﯿل خﺴﺘگﯽ چﺸﻢ و ذﻫﻦ برخﯽ از ﻣطالب ﻣﻬﻢ از جﻠوی چﺸمﻬاﯾمان عبور ﻣﯽکﻨد و دقﯿﻖ ﻣﺘوجﻪ ﻧمﯽشوﯾﻢ .اﻣا ﯾﮏ
شاﻧﺲ دارﯾﻢ .دوباره  playکﻨﯿﻢ .حﺘﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯿد فﯿﻠﻢﻫای آﻣوزشﯽ راﯾگان ﺗری دی ﻣﮑﺲ را از ساﯾﺖ  ۳DKhaniداﻧﻠود ﻧموده
و ﻣﺸاﻫده ﻧما د .ﻣﻘاﻻت آﻣوزشﯽ  pdfﺗری دی ﻣﮑﺲ و پﺴﺖ پروداکﺸﻦ و ﻫمﻪ چﯿز درباره شﯿﺖ بﻨدی را داﻧﻠود ﻧموده و

ﻣطالعﻪ ﻧما د.

ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ :بﻪ دﯾگران آﻣوزش دﻫﯿد .کوﺗاه و ﻣفﯿد

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗرﯾﻦ و بﻬﺘرﯾﻦ روشﻫای آﻣوزش ﺗمرﯾﻦ و ﺗﮑرار ﻣﯽباشد .پﺲ ﻫر چﯿز را کﻪ ﯾادگرفﺘﯿد خﯿﻠﯽ راحﺖ بﻪ دﯾگران

ﻫﻢ آﻣوزش دﻫﯿد  .اﯾﻦ روش باعث ﯾادگﯿر ی بﻬﺘر شما ﻣﯽشود و برای اﻧﺘﻘال صﺤﯿﺢ ﻣطالب خودﺗان ﻫمﯿﺸﻪ در جﺴﺘجوی
ﯾﮏ ﻣﺤﺘوای جدﯾد باشﯿد و با اﯾﻦ کار در ﻣرحﻠﻪ اول بﻪ خودﺗان کمﮏ کرده اﯾد.

جﻬﺖ درﯾافﺖ ﻣﻘاﻻت بﻪ ساﯾﺖ ﻣا ﻣراجعﻪ ﻧما د
ﻧوﯾﺴﻨده  :ﻣجﺘبﯽ اﻣﯿرخاﻧﯽ
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