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  مکس ید یتر  یر یادگیشروع  یبرا یباور نکردن هشت نکته
  

. میکار را با تمام وجود انجام ده نیکه ا دهیوقت آن رس ایکه آ میسوال را از خود بپرس نیا دیافزار ابتدا با نرم یر یادگی یبرا
 ایو .ندارم یادیکنم که به آن عالقه ز یرا انجام بدم و پولم را صرف کار  ییها نهیهز دیکه چرا با میپس با خودمان صادق باش

  .لذت ببرم یو از کار کردن با اون و درآمد عال رمیادبگی تونمیم. بر عکس 
  

 نیشکل ا نیبه بهتر میتوان یمکس و  چگونه م ید یافزار تر  چرا نرم. میرا بپرس یپس وقت آن است که از خودمان سواالت
توجه  یبه نکات دیبا دیریبگ ادیافزار را  نرم نیا دیگرفت میکه تصم یپس زمان. میشته باشدا یتا درآمد عال میریبگ ادیافزار را  نرم
  .افزار است نرم نیا سیتدر نهٔ یدرزم دیساله اسات نیکه تجربه چند دیکن
  

 یبرا یاتیح یبه نکات دیاند که حتمًا با اند متوجه شده مکس را گذرانده ید یتر  یها ها کالس سال نیکه در ا یتمام دوستان
  .افزار توجه کرد نرم نیا یر یادگی
  

افزار رادارند اشاره  نرم نیا یر یادگیقصد  ایو  کنند یکار م dmax۳که با  یدوستان یبرا یاتیمقاله به هشت نکته ح نیما در ا
  .میکن یم
  

  .دیرا فراموش کن گرید یافزارها نرم: اول نکته
 ییآشنا یو تا حدود دیا کارکرده رهیو غ نویرا -تیرو -مانند اتوکد گرید یافزارها که قبالً با نرم دیهست یاگر آن دسته از افراد 

و  یبیترک یدهایکل یو حت گرید یافزارها نرم طیمح دیمکس رادار ید یافزار تر  نرم یر یادگیلحظه که قصد  نیاز ا .دارند
 دیمحل کار جد کیو  دیجد خانه کیشما در  دیفکر کن نیول به اسپس در درجه ا. گرفته ها در ذهن شما شکل روش کار با آن

از  کی که کدام دینکته توجه نکن نیافزار به ا نرم نیا یر یادگیو در هنگام  دیپس خود را با آن مطابقت ده. دیا قرارگرفته
  .است دیا گرفته ادیکه آن را  یافزار قبل آن مشابه با نرم یبیترک یدهایابزارها و کل ایافزار و  نرم نیا یها قسمت

  
  .دیقدم باش شیپ ها نیدر تمر: دوم نکته
  .باشد یم یا در هر کار و رشته تیو پشتکار عامل موفق نیتمر شهیهم

 یها که پک کند ینم یپس فرق. دیا کرده نهیآن هز یو برا دیا گرفته میاما شما تصم دیسرتان شلوغ است و وقت ندار دانم یم
و  دینباش وتریکامپ توریبه مان نندهیب کیدر هر حال فقط . دیا شرکت کرده 3dmax یها در کالس ایو  دیا کرده هیته یآموزش

 شهیدر همان لحظه و هم نیهم. دیبار انجام ده کید همان لحظه آن را توسط خودتان یحتمًا و حتمًا پس از هر آموزش با
مکس  هیاما الزم است همان ابزارها و دستورات ساده و اول. باشند یم و ابزارها و دستورات راحت. ساده است یر یادگیشروع 

افزار  نرم یر یادگیقسمت و اصول  نیتر یا هیبخش پا نیا. دیو تکرار کن نیبار با خودتان تمر نیچند یرا در شروع دوره آموزش
دانلود و  D Khani3 تیاز سا زیرا ن ناتیمکس و به همراه تمر ید یتر   گانیرا  یآموزش یها لمیو ف باشد یمکس م ید یتر 

  .ندیمشاهده نما
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  .دیریبگ ادیها را به دقت  آن یر یمکس و محل قرارگ یو ابزارها دیوقت بگذار دیتوان یکه م ییتا جا: سوم نکته

 یدهایدستورات کل نیا ایاست که آ نیا پرسند یها از من م کارآموزان در دوره تیها که اکثر سوال نیتر یاز تکرار  یکی دیشا
انجام  عیدستور سر کی یبیترک دیکل کیدوست دارند مانند اتوکد با  یمعمار  انیندارند؟ دانشجو shurtcut ایو  یبیترک

اند را از  برنامه قرار گرفته یها مجموعه ریکه در ز یاز دستورات و امکانات یلیاما خ. باشد یم تر عیحالت زمان سر نیدر ا. شود
ها را بر طرف  خودتان آن یبه سادگ دیتوان یکه نم دیکن یبرخورد م یمکس مشکالت ید یو در هنگام کار با تر  دیده یدست م

  .دیریبگ ادیآن  را حتما و حتما  یمجموعه ها ریو ز اابزاره یر یو محل قرارگ دینرو یبیترک یدهایبه سمت کل ادیپس ز. دیکن
  

  . !! دیبا هر دو دست کار  کن: چهارم نکته
شود  یمکس محسوب م ید یتر  یر یادگی یبرا یاتیمسئله هم جزء نکات ح نیا ایجالب باشد که آ تانیمورد برا نیا دیشا 

که  ام دهید یآموزش یها اما در کالس. به آن توجه نکند یهر شخص دیکه شا یز یر ارینکات بس .عرض کنم بله دیبا
 ریرا ز گریدست د کیدست ماوس را گرفته و  کیبا  شود یداده م ها به آن نیتمر کیکه  یو کارآموزان زمان انیدانشجو

ماوس و  یدست بر رو کی: حیروش صح. دیباش اشتهد زهیکارتان انگ یبرا. کنند یم ها نیو شروع به تمر دهند یچانه قرار م
 یماوس فقط برا.  دهد یم شیافزا یر یادگی یشما و تمرکز شما را برا اقیکار شوق و اشت نیا.  بوردیک یدست بر رو کی

آن  بهو  دیریمورد را ساده نگ نیا. دارد یاتیدستورات نقش ح یو فراخوان یدیکل یها دکمه یبرا بوردیچرخش زوم و ابزارها ک
  .دیتوجه کن

  
   
  

  .دیانجام شده را دوباره مدل کن یها پروژه: پنجم نکته
 یزمان و انرژ  شتریو ب میا طرح خود بوده یو خاص برا ییفضا یها دهیدر دوران دانشگاه به دنبال ا شهیما هم دیشا

  ماندیم یاز افراد باق یار یبس یحالت همچنان بعد از دانشگاه بر رو نیو ا شود یتوسط استاد م یابی دهیصرف ا انیدانشجو
. دیکن نیتمر باشد فقط ادتانی. باشد یجهت انجام پروژه م دهیا کی دنبالبه  dmax۳و شروع کار با  ناتیحل تمر یو برا

منتظر بستن قرار داد و  سپس .ردیگ یقرار م تانیاز کارها یندارد و در مرحله بعد یچندان تیاهم دهیها ا شروع کالس یبرا
 گرانید یها انجام پروژه یرزومه کار  کی یوجمع آور  یر یادگی یها روش نیاز بهتر یکی پس .دیشروع انجام پروژه نباش

توسط افراد  ایاند و  است که اجرا شده ییها کار انجام پروژه نیهدف از ا. ستیکردن به اسم خودتان ن یکپ منظورمان .است
  .اند شده یطراح یا حرفه

  
 یتر  طیرا در مح یا از معماران بزرگ و طراحان حرفه ییکارها. دیکن یساز  ها را مدل همانند آن. دینیرا بب یخوب و عال یکارها

روند را در  نیبهتر است ا. دیکن یدوباره ساز  ردیگ یم ادیکه در جلسات مختلف  یبزارها و دستوراتمکس با استفاده از ا ید
 یتمام.و انجام پروژه ها  نیبعد از چند تمر یبه راحت.  دیانجام ده یساز  بخش مدل یر یادگیمکس در هنگام  یها کالس

  .داشت دیمکس نخواه ید یتر  یآموزش یها لمیف ایها و  به جزوه ازیدستورات مکس در ذهنتان نقش گرفته و هر بار  ن
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  !دیلپ تاپ  را فراموش کن دیخر: شش نکته
 کیسبک  یها ها و پروژه پس در ابتدا با شروع کالس) PC(دارد  وتروجودیکامپ کیفقط  یمکس و رندر قو ید یتر  یبرا

ها روبرو  با آن ندهیکه در آ یا حرفه یها پروژه اما در کار و تان یمیلپ تاپ قد یحت. به شما کمک کند تواند یلپ تاپ م
لپ تاپ  نیکه ا وتریفروشنده کامپ دیبا تأک یحت. دیرا فراموش کن نگیمیگ ایو  یلپ تاپ به اصطالح قو کی دیخر دیشو یم

 نهیبا همان هز رایز دینکن یا و حرفه یلپ تاپ قو کیپس پولتان را صرف .مکس ساخته شده  ید یمعماران و تر  یفقط برا
  .دیکن هیبا مشخصات خوب ته یخانگ وتریکامپ کی دیتوان یم
  

چه  ای. مکس مناسب است ید یکار با تر  یبرا یکه چه لپ تاپ دیآ یم شیپ شانیسوال برا نیا انیاز دانشجو یار یبس
در  دیمکس را حتمًا مشاهده کن ید یکار با تر  یسخت افزار مناسب برا یآموزش لمیداشته باشد که ف CPUو  Ram یمقدار 

به . میا کامالً ساده آموزش داده یرا باز کرده و بخش به بخش به زبان وتریکامپ کی یها قسمت یبه زبان ساده تمام لمیف نیا
از قطعات  کیهر  نکهیسخت افزار و ا نهیدر زم یادیز اریآن اطالعات بس دنیپس از د یمعمار  یدانشجو کیکه  یطور 

و به  ردیبگ ادیکند را  فایمکس ا ید یتر  یها در روند کار و پروژه تواند یم یر یهر کدام چه تأث CPUو  Ramدار کدامند و مق
  .کار خود اقدام کند یمناسب برا ستمیس کی دیخر یبرا یراحت

  
   
  

  میرا فراموش نکن یآموزش یها لمیف: هفت نکته
 یآموزش یها لمیاوقات هنگام نگاه کردن ف یگاه. رمیگ یم ادی دیمطالب جد کنم یخودم را نگاه م یآموزش یها لمیکه ف هربار
 کیاما . میشو یمتوجه نم قیو دق کند یعبور م مانیچشمها یاز مطالب مهم از جلو یچشم و ذهن برخ یخستگ لیبه دل

دانلود نموده  DKhani۳ تیمکس را از سا ید یتر  گانیرا یآموزش یها لمیف دیتوان یم یحت. میکن playدوباره . میشانس دار
را دانلود نموده و  یبند تیدرباره ش زیمکس و پست پروداکشن و همه چ ید یتر  pdf یمقاالت آموزش. دو مشاهده نما

  .دمطالعه نما
  
  

  دیکوتاه و مف. دیآموزش ده گرانیبه د: هشتم نکته
 گرانیراحت به د یلیخ دیادگرفتیرا که  زیپس هر چ .باشد یو تکرار م نیآموزش  تمر یها روش نیو بهتر نیتر از مهم یکی

 یدر جستجو شهیمطالب خودتان هم حیانتقال  صح یو برا شود یبهتر شما م یر یادگیروش باعث  نیا.  دیهم آموزش ده
  .دیبه خودتان کمک کرده ا لکار در مرحله او نیو با ا دیباش دیجد یمحتوا کی
  

  دما مراجعه نما تیمقاالت به سا افتیدر جهت
  یرخانیام یمجتب:  سندهینو


