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 بِ دًیای آرزٍّا خَش آهذیذ

 .بذل هی کٌذبِ ٍاقعیت یتاى راتردی هکس جْاًی است کِ رٍیاّا 

آشٌا کٌن کِ  ،هي درایي آهَزش قصذ دارم با سادُ تریي هثالْا شوارا بادٍستی آشٌا

تخیالت شوا را بِ ٍاقعیت تبذیل کٌذ پس در ٌّگام خَاًذى ایي هطالب هحیط هکس 

اهي ّوراُ بشیذ بِ شوا ایي اطویٌاى را هی دّن اگرحتی ٍقذم بِ قذم بباز باشذ 

آى را خلق خَاّیذ کرد در ایي "کاهالچیسی از سِ بعذی ًوی داًیذ با ایي آهَزشْا 

هطلب را باز کردُ ٍآهَزش بذم پس خاطر جوع آهَزش سعی کردم بِ طَر هفصل 

  %اشتباشیذ با ایي آهَزشْا شوا ّیچ احتیاجی بِ کالسْای بیرٍى ًخَاّیذ د



 

 

 

 

 

2 

 هقذهِ:

هشغْل ثَ یبدگیشی ّآهْصػ تشدی  88ثبتْجَ ثَ ایٌکَ ایٌجبًت اص عبل

گیشی یبد ُوَّجْدم ثبتوبم دسا ثشایي داًغتن کَ ْدٍ ام خْهکظ ًو

دساختیبس کلیَ دّعتبى ثذّى کَ دسایي عبلِب فشاگشفتَ ام ساُبی خْد سا 

هحذّدیت عٌی ّشغلی ّیب تحصیلی ثب صثبى خیلی عبدٍ اص هجتذی تب 

 .پیششفتَ سا ثَ ًگبسػ دس ثیبّسم 

ثبصُن هوٌْى کَ ایي کتبة سا اًتخبة ّهطبلعَ هی کٌیذ خیلی 

خْشحبل هیشن کَ ًظشات ّپیشٌِبدات عبصًذٍ خْد سا ثب هي دس هیبى 

 .ثگزاسیذ

یکی اص عْاالت اکثش دّعتبى ّعضیضاى دس طی ایي عبلِب دس ایي ثْد کَ 

 طْس ششّع کٌین ؟چ

هي دس ایي کتبة هغبئل ّسًّذ سا ثَ صثبى خیلی عبدٍ ّسّاى هْسد ثحث 

اهب ایي قشاس دادم ّععی کشدم خْدم سا جبی خْاًٌذٍ کتبة قشاس دُن.

غت.اگش صهیي ًکتَ تْجَ کٌیذ کَ ثشای ساٍ سفتي ،صهیي خْسدى ضشّسی

.تشط صهیي ّسدى سا اصرُي ًخْسیذ ُیچ ّقت ساٍ سفتي سا یبد ًوی گیشیذ

کبسُب ثب  يخْد ثیشّى کٌیذ ّشجبعبًَ ثلٌذ شْیذ ّحشکت کٌیذ ثضسگتشی

.اصُویي حبال ثب تخیالت خْد آیٌذٍ خْد سا ثَ اّلیي گبم آغبص هی شْد

ن کن ایي ّکتصْیش ثکشیذ ّثب ایي ًشم افضاس ثَ هشحلَ ظِْس ثگزاسیذ 

 گی ًضدیک کٌیذ .تصْسات سا ثَ ّاقعیتِبی صًذ

صّد هي هطوئٌن شوب هی تْاًیذ هکظ کبس خْثی شْیذ.ثَ ششطی کَ 

خغتَ ًشْیذ ّقتی ثَ یَ هشگل ثشهی خْسیذ.ثبیذ هصون ثبشیذ تب ثَ 

ُذف خْد ثشعیذ.اهیذّاسم ُویشَ ثب ایي طشص تفکش ثَ ُذفِبی عبلی 

 ًْ ثشای شوب ثبشذ.ّایي کتبة ساُی دعت پیذا کٌیذ

ثَ اهیذ خذا ّدلگشهی شوب دّعتذاساى عَ ثعذی تصوین ثشایي گشفتن 

س تحت عٌْاى تشدی هکظ سا قْست ثذٍ کَ هجوْعَ کتبة تشدی هکظ 
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ًْشتَ ّاًتشبس دُن ّثش ایي عول خذا پغٌذاًَ عطح علوی شوب 

 عضیضاى سا استقب یبثذ.

سی تجشثَ ُبی چٌذ ُذف هي اص ًْشتي ایي کتبة عالٍّ ثش اشتشاک گزا

م ،ایجبد یک تعبهل دّطشفَ ثیي هي ّشوب دّعتبى عضیض عبلَ ی خْد

.شوب هی تْاًیذ عْاالت تشدی هکظ خْد سا اص خْاًٌذٍ هی ثبشذ 

طشیق ایویل ثب هي دس هیبى ثگزاسیذ ّهي ععی خْاُن کشد تب حذ تْاًن 

عْاالت شوب پبعخ دُن،اگش شوب ایي هجوْعَ سا خْاًذیذ ثَ تک تک 

هطبلت آى ثشایتبى هفیذ ثْد ،ثشای کوک ثَ اداهَ ایي هغیش هجلغی سا ّ

 ثَ دلخْاٍ خْد،ثَ شوبسٍ کبست صیش ّاسیض ًوبییذ.

  2554254225شوبسٍ حغبة:

 9754221654222152شوبسٍ کبست:

 حغبة ثبًک هلت                                هصطفی ثیبت قلی اللَ

شگًَْ اثِبم یب عْال ّیب پیشٌِبدی ثعذ اص هطبلعَ کبهل ایي هجوْعَ ُ

 داشتیذ ،ثشای هي ایویل ثفشعتیذ
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 :فتاریّای رّذف 

 بخش اٍل:آشٌایی با هحیط هکس 

 بخش دٍم:کشیذى احجام سِ بعذی 

  دىجابِ جایی ،دٍراى دادى ٍتغییر اًذازُ دا:آشٌایی با سَمبخش 

  چْارم:عَض کردى ًاحیِ ٍیَپرتْابخش 

  پٌجن:عَض کردى شکل ظاّری ٍیَپرتْابخش 

  ششن:تغییرات در شکل ظاّری احجامبخش 

  ّفتن:خرٍجی عکس گرفت از تردی هکسبخش 
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 :فصل اٍل

 بخش اٍل:آشٌایی با هحیط هکس

و می تونید در منوی باالاون نرم افزار رکلیه ابزارهایی که موردنیاز در تردی مکس یا هر نرم افزار دیگه هست 

 .پیدا کنید

 

اومده یه تولبار براش تعریف کرده تحت عنوان مین تولبارکه ی پرکاربرد است بعضی از این دستورات که خیل

ومی بینیم تک تک این دستورات واقعا" پرکاربرد هستندوما یه خیلی سریع بااین دستورات آشنا خواهیم شد

اد کنه جورایی ازشون استفاده خواهیم کردمثل نرم افزار اتوکد اگر می خواست مثل تری دی مکس هم تولبار ایج

ومدیریت کردنشون یه کار خیلی سخت چون دستوراتی که توی تردی مکس ،تعدادتولبارها خیلی زیاد می شد

هست به مراتب خیلی بیشتراز اتوکده برای همین یه قسمت تحت عنوان کامند پنل یا همان پانل دستورات ایجاد 

مثال یدکار کنخیلی راحت می تونید  جورایی فشرده شده همون تولبارهاست به این ترتیب که شماکرده یه 

چندین وچند نوع حاالنگاه بکنید درکنار"کریت"

که اگه می خواست هرکدوم از اینها رو بصورت یک تولبار در بیاره تعداد تولبارها آبجکت وجود داشته باشد

اال می بینیم رو کامن پنل قرارداده به شرطی که بایستی به درمنوهای ب خیلی زیاد می شدعمده دستوراتی که ما
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اون قسمتی که می خوایم وارد  بشیم همانطور که می بینیم که کامن پنل دارای تبهای زیادی هست که درهرکدوم 

 .از اونها دستوراتی قرار دارد

 

 

،برای برای چرخیدن توی محیط تری دی مکس بری ویو پرت هستندکهگیتورها یا نویگیشنها:کلیدهای راهنوی

 .زوم کردن وکارهای مشابه اینها میتونم از نوی گیتورام استفاده کنم

 .کلیدهای انیمیشنها:برای ساخت انیمیشن استفاده میشه

مکث  تری دی هر اتفقی رو که توی مکث اتفاق می افتد رو تویبخش استیتوس: یا همان نوار وضعیت که 

 .نشان می دهد

می باشد} یا همان صفحه نمایش که چهارتا بصورت پیش فرضبخش ویو پورتها:

 .{که از جسم چهار قسمت آن را به نمایش در می آورد

درقسمتبرای ترسیم یک جسم می تونیم به چند حالت انجام داد به طور مثال درقسمت تولبار در منوی 

یا در قسمت کامن پنل را انتخاب کنمبزنم و

یا اکتیو در بیاد از باکس شکل ان زرد  فعال کردنرو بزنم ودر این قسمت با  <

ودرگ کنیدبا  این به بعد میشه یک باکس بکشم به این ترتیب که کافی ماوس خود را در یکی از ویو پرتهاکلیک

تولبار
تبهای کامن پنل

گیتورها یا نوی

کلیدهای انیمیشنهانویگیشنها
بخش استیتوس

بخش ویو پورتها
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این کار باعث میشه سطح قاعده اون باکس ایجاد بشه هرجا که درگ خودرا رها کنید حاال ماوس خود را به 

 . سمت جلو وعقب حرکت بدید ارتفاع اون باکس رو ایجاد کردید

 بخش دٍم:کشیذى احجام سِ بعذی

 کشیدن مکعب:-1

 <مسیر:

ی کشیدن مکعب باستی ابتدا سطح مقطع را کشید که برای این کار بانگه داشت کلیک چب ماوس در یکی از برا

ویوپرتها وبا درگ کردن سطح مقطع آن را میکشیم ودر مرحله بعد ارتفاع را باکلیک کردن بصورت دستی 

 .مشخص می کنیم

یه مکعب میشه اما با زدن کلید اسکیب روی تازمانی که باکس ما اکتیو باشه با هرکلیک ودرگی باعث ایجاد

 .صفحه کلید یا روی صفحه نمایش  رایت کلیک کنیم از دستورخارج شویم وحاال سیستم منتظر دستور بعدیست

 

 

                                               

                                                        

                                                               

                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                              

نکته:شما میتونید بازدن طول وعرض وارتفاع  آبجکت ووارد کردن محل قرارگیری آبجکت ودر نهایت بازدن 

 مکعب خود را ایجاد کنید

:شاید از خود بپرسید واحد برچه اساسی است درجواب شما باید بگویم قسمت واحدها را درجای خود 2نکته

که باید بگم اینه که اگه توجه کنید یه شبکه زیر کارتون است که مختصری کامال"توضیح خواهم داد اما در اینجا 

.واحد است11گرید الین نام دارد،درحال حاضر واحدتردی است که هر گرید الین به طور پیش فرض

                                                <طول آبجکت                        

<عرض آبجکت                             

<ارتفاع آبجکت

 

=باانتخاب این گزینه باعث کشیدن مکعب مستطیل 

 میشه

 =مکان قرارگیری آبجکت مورد نظر

 

 

 =باانتخاب این گزینه باعث کشیدن مکعب مربع میشه 

 

 

2 

3 

 جکت خود بدهیمبازدن این گزینه می توانیم رنگ دلخواه خودرا به آب 1
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ود هر چه سگمنت بیشتر باشد جسم نرمتر ولی درعوض حجم نکته: باافزایش سگمنتها باعث نرمی جسم می ش

 .فایل باالتر می رود

را درقسمت و دو قسمت انتهایی یعنی 

 .متریالها توضیح خواهم داد

ن مودی فایل :شما اگر جسمی ترسیم کردید واز دستور خارج شدید می تونید در قسمت کامن پنل وبعد بازد2نکته

 .به ویرایش آن بپردازید قسمت مودی فایل رادر قسمت خودش به تفضیل صحبت خواهیم کرد 

4 

<طول آبجکت                                                                        

<عرض آبجکت                             

<ارتفاع آبجکت

 

آبجکت                                                                        <سگمت طول 

< سگمت عرض آبجکت                              

< سگمت ارتفاع آبجکت 

 

 

1 

بازدن رنگها پنجره روبه رو 

باز می شود که یا باید از 

رنگهای مکس استفاده کنید 

یا بازدن 

پنجره دیگر باز می 

ستی شود که بصورت د

 خودتان رنگ درست کنید

 واضافه کنید

 اسم آبجکت نوشته میشه

3 

2 

4 
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 کشیدن کره:-2

<مسیر:

ن در محیط تردی یک کره ترسیم می کنید اما نحوه کشیدن آن را ترسیم یک اسفیر شما با کلیک ودرگ کردبرای 

 ایین توضیح خواهم داددر پ

این نقطه به عنوان مرکز کره  ابتد در صفحه یک نقطه مشخص می کنم<وقتی در حالت سنتر هستم 1

 ما به حساب می آیدودرگ کردن در هر جهتی شعاع کره را برمون ایجاد می کنه.

 .ی قطر کره را ایجاد کنیمبایستی دونقطه ایجاد کنیم یا به عبارتی بایست <امادر حالت اِج اگر باشیم2

 .<در کره حتما"بایستی سگمنت داشته باشیم درغیر اینصورت کره حالت خودش را از دست می دهد

<با کلیک بروی این جسم ما نرم می شود اگر تیک این گزینه برداشته شود کره ما دیگر نرم دیده 

 نمی شود.

است اگر عدد همسفیر ما صفر باشد کره کامل داریم ی نیم کره <همیسفیر از نظر لغوی به معنا

 .واگر عدد آن را افزایش دهیم کره ما از پایین به طرف باال جمع می شود

 .نیم کره داریم5/1در مقابل هیسفیر کره ناپدید وعدد1نکته:با قرار دادن عدد

 فرق بین چاپ واِسکواش:

تیک دارشدن آن هیچ کاری روی کره ایجاد نمی کنه امادر حالت  <به تنهایی کاری انجام نمی دن یعنی با

درحالت چاپ باشیم ومقدار همسفیر را زیاد کنیم  بزارید بهتر بگم اگر ما همسفیر برای ما موثر واقع میشن

 ه باال حذف میشن سگمنتها از پایین ب

پایین به باال جمع میشن ومثل در حالت همسفیر باشیم ومقدار همسفیر را زیاد کنیم سگمنتها از  <

 .کرکره به باال جمع میشن

به طوری که دو گزینه پایین آن  <با تیک دار بودن این گزینه ما میتونیم یک قطاعی از این کره ببرم

 .فعال میشود که با زیاد وکم کردن آن بازه ای از یه قطاع را به ما می دهد

 .گزینه باعث می شود مرکز کره از مرکز آن به کف آن انتقال یابد<با تیک دار بودن این 
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 :استوانهکشیدن -3

<مسیر:

گزینه ای که باید توضیح دهم در پایین توضیح دوبرای ترسیم یک سیلن یا همان استوانه شبیه به کره است تنها 

 .خواهم داد

 .< باعث افزایش تعدادسگمنتهای قاعد استوانه می شود 

 .<باکاهش دادن آن استوانه به چند ضلعی بودن تبدیل می شود

یادتان باشد با کلیک روی هر یک از ویو پرتها اون ویو پرت فعال میشه وبه عنوان بیس کارتون در نظر نکته

بکشیم از این به بعد سطح مقطع در این ویو پرت مای گرفته میشه به این صورت که اگر استوانه در ن

 .کشیده میشه مگر اینکه از دستور خارج شیم ودر ویو پرت دیگر کلیک کرده وکار کنیم

 :حلقهکشیدن -4

<مسیر:

 .پس شعاع دوم را می دهیمقبل با کلیک ودرگ کردن ابتدا شعاع اول وسبرای کشیدن یک حلقه مثل 

 برش زدن از تا

 نیم کره

نرمی 

 جسم

 شعاع
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 سگمنت قاعده

قاعده در این ویو پرت 

 ترسیم شده

هاشیه زرد به معنی فعال 

ن محیط بودن وکار درآ

 است

 حلقهشعاعهای 

 چرخوندن سگمنتها

 چرخوندن قسمتی از جسم

 نرمی جسم
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 :قوریکشیدن -5

<مسیر:

با برداشتن  برای کشیدن با کلیک ودرگ کردن در محیط ایجاد می شوداما اگر در قسمت 

 .یه فنجان درست کنیم قسمتی از قوری حذف میشه می تونیم با این کار حتیتیک هر قسمت 

 :مخروطکشیدن -6

<مسیر:

برای کشیدن مخروط ابتدا با کلیک کرد شعاع اول را می دهیم در مرحله بعد شعاع دوم ودر دست آخر ارتفاع 

 .مخروط را می دهیم بقیه گزینه ها نیز مثل قبلیهایی که توضیح دادم است

 دسته قوری 

 درب قوری

 لوله قوری 

 تنه قوری 
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 :کره هندسیکشیدن -6

 <مسیر:

 .اسکلت هندسی دارا می باشدبرای ترسیم آن همانند کشیدن کره است تنها فرق آن این است که 

 چهار ضلعی

 پنج ضلعی

 شش ضلعی

 نیم کره
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 :،هرم،کف یا همان پالن تیوبکره کشیدن -9و8و7

وو<مسیر:

برای  بیرونی سپس شعاع درونی ودرانتها نارتفاع را وارد می کنیمکشیدن تیوب شبیه استونه است ابتداشعاع او

 .سپس ارتفاع برای پلن هم طول وعرض رو می دیمیک هرم ابتدا قاعده را می دهیم 
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 دىجابِ جایی ،دٍراى دادى ٍتغییر اًذازُ دا:آشٌایی با سَمبخش 

 :جابه جا کردن-1

 عمل می کنیم : جهت فعال کردن به یکی از روشهای زیر  برای حرکت دادن جسمی از جایی به جای دیگر

 .رامی زنیم <منوی  -1

.یمرا می زن  یادر تولبار -2

.را می زنیم روی جسم رایت کیلک می کنیم و یا -3

 .را فعال می کنیم آن یا با زدن  -4

 

را فعال کردیم با قرار گرفت ماوس روی خطوط جسم درراستای آنها حرکت حال با یکی ازروشهای باال 

 بایستی ماوس خود را روی صحات مابین ترنس گیزمو قرار دهیممی کند واگر خواستیم در دوجهت حرکت کنیم 

وحرکت می دهیم اما نکته اینجاست که ما نمی دونیم مقدار این جابه جایی چه مقدار است برای این که بدونیم 

 جابه جا شده به روشهای زیر عمل می کنیم: رمحیط تردی هستیم وجسم چقد نقطه ومختصاتی ازدرکدوم 

 ترنس گیزمو
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 .کلیک کنیم<از منوی -1

 .بزنیم رادر صفحه کلید 12یا -2

 .رایت کلیک کنیم تا پنجرش باز بشهروی-3

 در قسمت اِستیتوسمون تغییر بدهیم-4

باال اقدام کردیم پنجره ای باز می شود که می تونیم وضعیت جسم  روش {3و2و1سه }یعنیحاال اگر از یکی از 

 .خود را بدونیم وهمچنین تغییر بدیم 

 

 :دوران دادن-2

عمل می  جهت فعال کردن جسمی از جایی به جای دیگر به یکی از روشهای زیر  دادن اندوربرای 

 کنیم :

 .رامی زنیم <منوی  -1

.را می زنیم یادر تولبار  -2

 

مقدارجابه 

 جایی

 

محل قراگیری 

 فعلی آبجکت
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.را می زنیم یا روی جسم رایت کیلک می کنیم و -3

.را فعال می کنیم آن یا با زدن  -4

 .انجام می دیم دستور نیز مثل برای اعمال 

 

 :تغییر مقیاس دادن-3

 عمل می کنیم : جهت فعال کردن جسمی به یکی از روشهای زیر  اندازهبرای 

 .رامی زنیم <منوی  -1

.را می زنیم یادر تولبار  -2

.را می زنیم یا روی جسم رایت کیلک می کنیم و -3

.را فعال می کنیم آن یا با زدن  -4

اما یک تفاوت داره اونم اینه که با نگه دشتن  انجام می دیم و اعمال دستور نیز مثل  برای

 .داردماوس روی آن مثل تصویر زیرسه حالت 
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<دراین حالت شکل ماوس به شکل یک مثلث است وتغییرات به صورت -1

 .از همه طرف به یک اندازه کوچک وبزرگ می شودیکپارچه 

دراین حالت شکل ماوس به شکل یک مثلث شکسته است  < -2

 .جداگانه کوچک وبزرگ می شوددرراستای هریک از محورها بصورت وتغییرات 

دراین حالت شکل ماوس به شکل یک مثلث ویک خط در زیرآن است  <-3

می ابت می ماند ولی در جهتی که ما می کشیم تغییر مقیاس بصورت این است که حجم بصورت ث وتغییرات

 .کند مثل یه کش

 

 

 م موضوعاتیوفاصله ای که دار ون،زاویه دیدم نمونم در نحوه دیدیم میخوایمو انجام دادبعد از اینکه ترسیمات

این نویگیتورها به ما کمک  برای این منظور به دنبال کلیدهای نویگیتور میریم میم تغییراتی ایجاد کنیمی بین نومو

برای اینکار بدنبال اولین  مون درصفحه عوض میکنیم موضعاتوزاوید دیداتمون می کنن تا نحوه دیدن موضع

 .می پردازیم  کلید میریم که در زیر به آن

 .نکته:با قرار دادن ماوس روی شکل فرمانها در زیر شکلکها اسم آن به نمایش در می آید

اشتن کلیک با نگه د

 رایت روی شکل
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 .ودرگ کردن آن دیدمون بزرگ وکوچک می کنم ا فعال بودن هریک از ویوپرتها وکلیک<ب

 .یوپرتها همه ویوپرتها بزرگ وکوچک می کند<بدون توجه به فعال بودن هریک از و

 .دجسم در دیدکامل ما قرار می گیرکل دن این دکمه باز ویوپرتی که فعال است<

 ویوپرت در هماناگر شئی در حالت انتخاب باشد بازدن این دکمه جسم در<

 .دیدکامل ما قرار می گیرد

 .<تمام ویو پرتها را بزرگ می کند

همه ه جسم در<اگر شئی در حالت انتخاب باشد بازدن این دکم

 .ویوپرت در دیدکامل ما قرار می گیرد

با انتخاب این گزینه وکلیک ودرگ کردن روی هر قسمتی از شئی یا محیطی از ویو <

 .پرتها آن قسمت به اندازه کل صفحه در دید ما قرار می گیرید

 کلید میانبر: با چرخاندن کلید وسط ماوس

کوچک بزرگ می لنز دوربین را  اگر یک دوربین داشته باشیم<با انتخاب این گزینه  

با نگه داشتن کلیک چپ ودرگ کردن محیط وجسم حالت کند واگرهم دوربین نداشتیم در ویو پرسپکتیو 

 .دپرسپکتیوی می گیرد یادتان باشد که زیاد این کار را انجام ندهید چرا که حالت جسمتون بهم می خور

به داخل دوربین  ودوباره بازدن یک دوربین در نمای قرار گرفته شده قرار می گیردنکته: بازدن 

 هدایت میشید.

مارو دید مکان<باانتخاب این گزینه ودر ویو پرت ونگه داشتن کلیک چپ ماوس ودرگ کردن 

د ما هست که ت جسم عوض نمی شود جای دییادمان باشد باانتخاب پن موقعیدکنعوض می نسبت به جسسم 

 .عوض میشه مثل دوربین که میتونیم در جهات مختلف بگیرم درحالی که جسم حرکت نکرده است

 با نگه داشتن کلید وسط ماوس کلید میانبر:

به این صورت که با کلیک  امکان پذیر می کند محیط تردی را<امکان قدم زدن در      

اصلی  سمتچهارن در محیط حرکت کنم یا با کلیدهای جهت دار در صفحه کلید ونگه داشتن آنها درودرگ کرد

 .حرکت کنم

م واز زوایای مختلف ترسیماتمونو خیبا استفاده ازاّربیت میتونیم توی صفحه بچر<

قرار بگیریم که بنام آرک بال نام دارد  ایره ایجاد شده توسط این فرمان قرار بگیریمنگاه کنیم اگرما دروسط د

وکلیک ودرگ کنیم بدون هیچ محدودیتی می چرخیم اگر روی کودرانهای آن کلیک ودرگ کنیم چرخش بصورت 

 .دایره کلیک ودرگ انجام بدم چرخش حول آن صورت میگره افقی یا عمودی صورت می گیرد واگر بیرون

 اوسم کلید وسط+با نگه داشتن کلید میانبر:

 آن جسم می گردد.انتخاب یه شئی حال گردش حول <با   
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 .بزرگ وکوچک کردن ویو پرت فعال<     

 کلید میانبر:

 

 

با نگه داشتن کلیک 

 رایت روی شکل

 

 

درانهااکو

 ی
 آرک بال
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 {viewport}چْارم:عَض کردى ًاحیِ ٍیَپرتْابخش 

 اانتخاب می کنیم.روی اسم هر ناحیه کلیک رایت کرده وویومورد نظر ر-1

می توانیم ناحیه را توسط صفحه کیبورد اول اسم هر ناحیه بازدن با فعال بودن هر ناحیه در اون ناحیه -2

 .اون ناحیه به ناحیه جلو یا همان فرانت تبدیل خواهد شددر ناحیه پرسپکتیو تعویض می کنیم مثال"بازدن 

 د رفتن به آن ناحیهروی صفح کیبورد در هر ناحیه وبع با زدن کلید -3

 

 پٌجن:عَض کردى شکل ظاّری ٍیَپرتْابخش 

 .مثل تصویر زیر عمل می کنیم-1

کلیک رایت در قسمت جعبه ابزارگوشه سمت چپ پایین بعدش پنجرهای باز می شود در تب -2

 .می کنیمتغییرات را داده وبعد 

تغییرات را داده وبعد تب در  را زده سپس  بعدشمنوی-3

 می کنیم.
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 ششن:تغییرات در شکل ظاّری احجامبخش 

بصورت شاید براتون این سوال پیش بیاد که چرا در نمای پرسپکتیوجسم توپریا سایه دار است ودر نماهای دیگر

فرض مکس می باشد امانگران نباشید در جواب باید بگویم این پیش  سیمی ویا توخالی یا همان وایر فریم است

که هر نمایی که بخواهیم بصورت توپر یا خطی ببینیم برای این کار ادامه متن رو مکس این امکان را به ماداده 

 دنبال کنید.

حالتهای زیر راانتخاب می کنیم:و روی ویوپرت رایت کلیک کنیم-1

یت یا همان نوری روی جسم ایجاد در جسم می گرددویه هاید ال<باعث نرمی  

.میشه

.باعث خطی شدن جسم می شود< 

.<تنها باعث نرمی جسم می گردد< 

<به جای نرمی جسم،جسم بصورت صفحه صفحه است یا همان کاری که ما  

.همان نوری روی جسم ایجاد میشهگرددویه هاید الیت یا  می باشد سگمنت اضافه می کردیم

همان طور که میدونید سایه وروشن یعنی بصورت مسطح دیده می شود<جسم ما فقط یه رنگ دارد 

.وجسم به واقعیت نزدیک می شودکه به جسم روح میدهد یا اختالف سطحهاست

طوط پشت فرقش با وایرفریم این است که خ<جسم بصورت خطوط پنهانی دیده می شود 

.دیده نمی شود

 کلیک رایت روی به اضافه-1

 

 ک روی کلی-2

 

 کلیک روی تب -3

 

رایت روی هر کلیک با-4

ناحیه می توانید اونو به 

 ناحیه مورد نظر تغییر دهید

 کنیدودر آخر 

 

کلیک راست 

 روی این ناحیه 
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.نیز دیده می شوددر این نوع عالوه سیمی بودن جسم یه نوری روی جسم < 

نگاه کنید که جسمی <جعبه ای هست دورجسم که محدوده جسم را مشخص می کند 

یم.که ما ان را باندینگ باکس می شناسدور آن بصورت یه جعبه دیده می شودوقتی انتخاب می شود

کارتون میشه این کار زمانی به دردتون نکته:با بادینگ باکس کردن اجسام در ویوپرتها باعث سبک شدن 

با بادینگ باکس کردن جسم اجسام میخوره که تعداد زیادی آبجکت دارید ومکس نمیتونه همشو تحلیل کنه 

.ده می شودبصورت جعبه دیده می شود اما در زمان خروجی بصورت انچیزی که هست نشان دا

< عالوه بر نشو دادن سگمنتها سطوح نیز دیده می شود 

را روی صفحه کلید 3و4کافیست کلید اوی حاالت اسموت های الیت ووایرفریم برای شیفت کردن رنکته:

 .حاالشما نیز امتحان کنیدبزنید

 همه گزینه های باال را نیز می توانیم از مسیر زیر نیز بیاوریم:-2

قسمت باالی راست هر ویوپرت یه به اضافه است که را رایت کلیک کردن روی آن در

ببینیم<تب وانتخاب
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 ّفتن:خرٍجی عکس گرفت از تردی هکسبخش 

 :من برای رندرکردن یا همان خروجی گرفتن به شما دوتا پییشنهاد می کنم

 رو انتخاب کنیم<<اینکه من بیام توی تب -1

کارما امابا این کاراز را می زنیمبعدش پنجره ای باز میشه که یه اسم براش تعریف می کنیم ودرنهایت 

حتی گرید الینها رندر گرفته نمیشه بلکه ویو پرت فعال را بصورت عکس درمیاره یعنی هرچی داخل اون باشه 

نه نورها اما اشکال این کاراین است که متلایر راخوب نشون نمیده ز درآن دیده می شودومحورهای مختصات نی

رالبه ها بصورت رگه رگه است وصاف نیست اما در هرصورت برای ذخیره کردن آن در گوشه سمت ویاسایه ها

 .وعکس مورد نظر را در آرشیوخود نگه دارید چپ پنجره باز شده روی عکس فالپی کلیک کنید

ویا در مین  رامیزنیم9یاکلیکمیزنیم یا هاتکی آن یعنی را<وی منوی ر-2

را بعدازاینکه رندر کامل شد مثل قبل عکس را ذخیره میکنیم اما یادتان باشد که فرمت  تولبار آن       را میزنیم

 .استفاده کنیدتعریف کنیدبهتر است از فرمت 

آینده کامال بحث  فصلهایکه در باال بصورت مختصر توضیح داده شد ما در بحث طوالنی است مرندریه  موضوع

 پس با من همراه باشید. رندر را باز خواهیم کرد
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 هٌتظر فصل ّای آیٌذُ باشیذ...بحث اداهِ داردایي 

 

 مسیر ذخیره

 

 اسم فایل

 فرمت فایل 

 

 کیفیت فایل

 

جهت ذخیره کردن 

 رندر
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 تردی هکس برای کلیِ سٌیيآهَزش 

بیات قلی اللً  کً ایه مجمُعً را برای خُاوذن اوتخاب کردوذ.مه مصطفی دَضتاویباتػکرازتمامی 

 {ٌطتم.درزوجان}مذرش تردی مکص

متعالی تریه آوٍاضت.ٌذف مه از آمُزظ ایه ٌرکص در زوذگی ٌذفی دارد،اما بٍتریه ٌذف ٌا،

 بً دالیل زیر می باغذ: مجمُعً

دَضتاوی بذَن تُجً  بً محذَدیت ضىی َمالی کً ومی تُاوىذدرکالش ٌای ً تمامی .کمک ب1

 ٌا غرکت کىىذ. آمُزغگاي

 زمیىً ضً بعذی افسایع ضطح آگاٌی دَضتان در .2

 از جملً: َمعماری تخصص مه دراوُاع زمیىً ٌای کامپیُتری

 اضکیص غٍری َمعماری َ...،مکص،آرغکیذ،اتُکذتردی 

 با غماري ٌای زیر ارتباط برقرار کىیذ.  بً ایمیل یاٌرگُوً ضُال پیػىٍاد داریذمی تُاویذن عسیس ،دَضتا

 

Email:mostafabayat111@yahoo.com 

 Tel:10219805140-10354633040 
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 تِ دًیای آرزٍّا خَش آهذیذ

 .تذل هی کٌذتِ ٍاقعیت یتاى راتردی هکس جْاًی است کِ رٍیاّا 

آضٌا کٌن کِ  ،هي درایي آهَزش قصذ دارم تا سادُ تریي هثالْا ضوارا تادٍستی آضٌا

تخیالت ضوا را تِ ٍاقعیت تثذیل کٌذ پس در ٌّگام خَاًذى ایي هطالة هحیط هکس 

تاهي ّوراُ تطیذ تِ ضوا ایي اطویٌاى را هی دّن اگرحتی  ٍقذم تِ قذمتاز تاضذ 

آى را خلق خَاّیذ کرد در ایي "کاهالچیسی از سِ تعذی ًوی داًیذ تا ایي آهَزضْا 

هطلة را تاز کردُ ٍآهَزش تذم پس خاطر جوع آهَزش سعی کردم تِ طَر هفصل 

  %داضت تاضیذ تا ایي آهَزضْا ضوا ّیچ احتیاجی تِ کالسْای تیرٍى ًخَاّیذ
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 مقدمه:

هشغْل ثَ یبدگیشی ّآهْصػ تشدی  88ثبتْجَ ثَ ایٌکَ ایٌجبًت اص عبل

یبدگیشی  ثبتوبم ّجْدم ُوَْدٍ ام خْدسا ثشایي داًغتن کَ هکظ ًو

دساختیبس کلیَ دّعتبى ثذّى کَ دسایي عبلِب فشاگشفتَ ام ساُبی خْد سا 

ذی تب هحذّدیت عٌی ّشغلی ّیب تحصیلی ثب صثبى خیلی عبدٍ اص هجت

 .پیششفتَ سا ثَ ًگبسػ دس ثیبّسم 

ثبصُن هوٌْى کَ ایي کتبة سا اًتخبة ّهطبلعَ هی کٌیذ خیلی 

خْشحبل هیشن کَ ًظشات ّپیشٌِبدات عبصًذٍ خْد سا ثب هي دس هیبى 

 .ثگزاسیذ

یکی اص عْاالت اکثش دّعتبى ّعضیضاى دس طی ایي عبلِب دس ایي ثْد کَ 

 طْس ششّع کٌین ؟چ

ة هغبئل ّسًّذ سا ثَ صثبى خیلی عبدٍ ّسّاى هْسد ثحث هي دس ایي کتب

اهب ایي قشاس دادم ّععی کشدم خْدم سا جبی خْاًٌذٍ کتبة قشاس دُن.

ًکتَ تْجَ کٌیذ کَ ثشای ساٍ سفتي ،صهیي خْسدى ضشّسیغت.اگش صهیي 

.تشط صهیي ّسدى سا اصرُي ًخْسیذ ُیچ ّقت ساٍ سفتي سا یبد ًوی گیشیذ

کبسُب ثب  يعبًَ ثلٌذ شْیذ ّحشکت کٌیذ ثضسگتشیخْد ثیشّى کٌیذ ّشجب

.اصُویي حبال ثب تخیالت خْد آیٌذٍ خْد سا ثَ اّلیي گبم آغبص هی شْد

ّکن کن ایي تصْیش ثکشیذ ّثب ایي ًشم افضاس ثَ هشحلَ ظِْس ثگزاسیذ 

 گی ًضدیک کٌیذ .تصْسات سا ثَ ّاقعیتِبی صًذ

صّد َ ششطی کَ هي هطوئٌن شوب هی تْاًیذ هکظ کبس خْثی شْیذ.ث

خغتَ ًشْیذ ّقتی ثَ یَ هشگل ثشهی خْسیذ.ثبیذ هصون ثبشیذ تب ثَ 

ُذف خْد ثشعیذ.اهیذّاسم ُویشَ ثب ایي طشص تفکش ثَ ُذفِبی عبلی 

 ّایي کتبة ساُی ًْ ثشای شوب ثبشذ.دعت پیذا کٌیذ

ثَ اهیذ خذا ّدلگشهی شوب دّعتذاساى عَ ثعذی تصوین ثشایي گشفتن 

س تحت عٌْاى تشدی هکظ سا قْست ثذٍ شدی هکظ کَ هجوْعَ کتبة ت
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ًْشتَ ّاًتشبس دُن ّثش ایي عول خذا پغٌذاًَ عطح علوی شوب 

 عضیضاى سا استقب یبثذ.

ُذف هي اص ًْشتي ایي کتبة عالٍّ ثش اشتشاک گزاسی تجشثَ ُبی چٌذ 

م ،ایجبد یک تعبهل دّطشفَ ثیي هي ّشوب دّعتبى عضیض عبلَ ی خْد

وب هی تْاًیذ عْاالت تشدی هکظ خْد سا اص .شخْاًٌذٍ هی ثبشذ 

طشیق ایویل ثب هي دس هیبى ثگزاسیذ ّهي ععی خْاُن کشد تب حذ تْاًن 

عْاالت شوب پبعخ دُن،اگش شوب ایي هجوْعَ سا خْاًذیذ ثَ تک تک 

ّهطبلت آى ثشایتبى هفیذ ثْد ،ثشای کوک ثَ اداهَ ایي هغیش هجلغی سا 

 ّاسیض ًوبییذ. ثَ دلخْاٍ خْد،ثَ شوبسٍ کبست صیش

  2554254225شوبسٍ حغبة:

 9754221654222152شوبسٍ کبست:

 حغبة ثبًک هلت                                هصطفی ثیبت قلی اللَ

ثعذ اص هطبلعَ کبهل ایي هجوْعَ ُشگًَْ اثِبم یب عْال ّیب پیشٌِبدی 

 داشتیذ ،ثشای هي ایویل ثفشعتیذ
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 ّای رفتاری:ّذف 

 

 ًسخِ ترداری یا ّواى کپی تخص اٍل:

 تقارى تخص دٍم:

 دستَرهٌطثق کردى جسوی تا جسن دیگردرجای دقیق تخص سَم:

 اًتخاب هَضَعات تخص چْارم:
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 :دٍمفصل 

 ًسخِ ترداری یا ّواى کپیتخص اٍل:

 شما برای نسخه برداری می توانید به روشهای زیر اقدام کنید

  جسمی شبیه به  وانتخاب گزینه منوی  وقتی جسمی را کشیدیم باانتخاب آن ورفتن به

جسم به نقطه دیگر  حرکت دادن انتخاب جسم وجسم قبلی روی جسم اولیه ایجاد می شود حال کافیست با

.آن را به نقطه دلخواه خود انتقال داد

 جسمی شبیه به جسم قبلی روی جسم  وقتی جسمی را کشیدیم باانتخاب آن وبااستفاده از هاتکی

یا دوران دادن ویا اسکیل کردن جسم آن اولیه ایجاد می شود حال کافیست باانتخاب جسم و حرکت دادن 

.نتقال دادبه نقطه دلخواه خود ارا

  راانتخاب کرده ومراحل شبیه به باال را در پیش می گیریمیت کرده وگزینه را جسم کلیکروی.

آبشنها ویا همان تنظیمات  

را انتخاب کرده حال پنجره ای باز می شود که همان با یکی از روشهای باال 

 می پردازیم: که درزیر به توضیح آن. می باشد

اما اینجا یک نکته وجود <با انتخاب این گزینه وانجام مراحل باال اقدام به کپی گرفتن جسم می شود .1

جسم اصلی هیچ تغییری در دردیگری  یاجسم کپی گرفته شده با افزایش ویا کاهش طول،عرض ویا ارتفاع دارد 

 .اتفاق نمی افتد

 نکته:

د بایستی بدانید وبرای تغییرات جسم بعد از کشیدن به این صورت است که جسم را را مطالعه کرده باشی1اگر جلد 

،ارتفاع وحتی سگمنتهای جسم انتخاب شده را می توانیم طول،عرض کامن پنل  تبانتخاب وبعد در

 .تغییر دهیم

کاهش طول،عرض با افزایش ویا  این اتفاق می افتدبا انتخاب این گزینه وانجام مراحل کپی  <.2

 .اول ویا دوم دردیگری تغییر در دومی نیز اتفاق می افتد ویا ارتفاع جسم

 نکته:
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باانجام حرکت دادن یا چرخوندن ویا تغییر که شما بایستی ترنس فرمها را فاکتور بگیرد اگه ساده تر بگم اینه 

 ایجاد نمی کند.دی جسم اولی چه جسم دومی هیچ تغییری در جسم بعه ایجاد نمی کندمقایس دادن چ

در آن فعال میشه وهرگونه تغییر در عرض وارتفاع ویا طول با انتخاب جسم اول <.3

آن فعال را اگر انتخاب کنیم اما جسم کپی شد یا همان جسم دوم جسم اول جسم بعدی نیز تغییر می کند

شناسیم که ما میگیم ید وپرند یا همان پدر وپسری می که ما آن را با چا نمیشه که بخواهیم تغییری ایجاد کنیم

 .پرند می تواند چایلد را تغییر دهد اما چایلد نمی تواند پرنت را تغییر دهد

  پنجره ای باز می شود که همان وحرکت دادن جسم  با انتخاب جسم وگرفتن

اضافه شده که تعداد کپی رانیزازما می  دیگریمی باشداما تنها تفاوتی که دارد گزینه ای 

.کپی می شود با فاصله مشخص با دادن تعداد کپی تعدادخواسته شدهپرسد

 

 تخص دٍم:تقارى

 :می توانید به روشهای زیر اقدام کنید قرینه کردنشما برای 

 درمین تولبار      زدن شکلک 

  پنجره ای باز وانتخاب گزینه وقتی جسمی را کشیدیم باانتخاب آن ورفتن به  منوی

درویوپرت نشان می دهدکه ما آن را در زیر توضیح می دهیم:تقارن جسم را کهمی شود

 این پنجره ازدوقسمت تشکیل شده...

اگردرهنگام کپی هر فاصله ای 

بدیم تا اننتها همان فاصله کپی 

 گرفته می شود
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<این قسمت از دوقسمت تشکیل شده که درسمت چپ محور تقارن رانشان میدهد  

صفحات درنظرمیگیرد. ن را نسبت بهدر سمت راست محور تقار

<ایجاد فاصله بین جسم اول با جسم دوم

که هیچ  قسمت اول <این قسمت دارای چهار قسمت می باشد  

از جسم اول نمی کند بلکه جسم اول را معکوس می کند سه قسمت بعد از آن را نیز در قسمت کپی 

کپی نشان داده شده است.

 نکته: 

استفاده کردیم ونمی یابراتون این سوال پیش بیاد که اگر ما از گزینه شاید 

 ر نکند چه کار کنیم؟یخواستیم با تغییر اولی یا دومی دیگری تغی

 در کامن پنلکپی گرفته شده انتخاب کرده بعد ابتدا جسمی که مثالبرای اینکار شما 

دیگه از این به بعد دیگه تغییر در هر جسمی باعث تغییر  زنیمرا می رفته و

 .در جسم دیگری نمیشه

 نکته دوم:

یا ها را با شاید براتون این سوال نیز پیش بیاد که اگر ما یک گروه از گزینه

ره یا ازمیان یه گ تغییر کند نیزدیگر گروهااستفاده کردیم ونمی خواستیم با تغییر اولی 

 چه کار کنیم؟ بزرگ گروهای کوچکتر با هم تغییر کند

کپی گرفته شده انتخاب کرده بعددر کامن  می که مثالاجستعدادی ازابرای اینکار شما ابتدا 

بزنید آن گروه بعدی پنجره ای باز می شود که اگر را می زنیم رفته وپنل 

کند ودیگر اجسام انتخاب نشده کار خودشان را انجام می دهند اگر در برای خودش کار می انتخاب شده 

 .رابزنیم تک تک آن گروه انتخاب شده برای خودشان بصورت مستقل کار می کنندجواب سوال 
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 درجای دقیقجسن دیگر تاجسوی هٌطثق کردى تخص سَم:دستَر

قرار بگیرد که جسم دقیقا"درجایی که ما می خواهیم حرکت دادن جسمی بر روی جسم دیگر به طوری برای 

 استفاده کرد که در زیر به توضیح آن می پردازیم.بایستی از دستور

 :راههای فعال کردن 

1-> 

هاتکی-2

 بازدن شکلک آن-3

 :نحوه کار کردن با دستور

درجایی که می خواهیم قرار یم به صورت دستی دقیقا"مابرای قراردادن جسمی مماس بر جسم دیگر نمی توان

بایستی یکی از موضوعات انتخاب بشه این موضضوعی که انتخاب میشه همان جسمی که  دهیم برای اینکار 

با یکی از روشهای باال االین را فعال می کنیم حاال مکس منتظر اینه که جسم مقصدو  عدب بایستی حرکت کنه

 انتخاب جسم مقصد پنجره ای باز می شودبهش بدید حاال شما با 

 <مکان قرارگیری

 <قرارگیری جسم اولیه

 محور تقارن

 

 قارنصفحات ت

 
 

 

 تقارن 

 

 تقارن 
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 <قرارگیری جسم مقصد

 

جسم اولیه را در آن :درقسمت مکان قرارگیری نسبت به محور شما می توانید بازدن هرکدام از محورها نکته

 .واسته شده قرار دهیدمحور درجای خ

وبعد  درقسمت باالی مکعب قرار گیر برای اینکار شما قوری را انتخابشما می خواهید قسمت پایین قوری مثال:

شما }به تصویر باال نگاه کنید{مکان قرارگیری نسبت به کدام محوردرقسمت االین را می زنیم در پنجره باز شده 

ودر  را می زنیدشما  ودرقسمت  یدرا تیک بزنومحور بایستی ابتدا محور 

کنید در مرحله بعد درقسمت مکان می زنیدوبعد برا بایستیشماقسمت

را تیکش را بردارید ودرقسمت ومحور قرارگیری نسبت به کدام محورشما بایستی ابتدا محور 

وبعد را می زنید.شمام ودر قسمترا می زنیشما  

 .می کنید

گه شما دستوراالین به اینجا ختم نمیشه ایکی از کارهای االین هم راستا کردن یاروی هم قرار دادن است اما 

 هم باهم یکی کنیدمیتونید از االین استفاده کنید. خواستیددوجسم را ازنظرزاویه قرارگرفتن

 وبخوام آبجکت دوم یامکان تغییر بکنه یا نکته یه آبجکت را به یه مقدار نامشخصی چرخونده باشم اگه منمثال:

یا همون قدر بچرخه بازهم از االین استفاده می کنم برای این منظور آبجکت اول رو انتخاب می کنم وبعد االین را 

کلیه  هدرجای خودش به اندازه جسم اول بچرخوآبجکت دوم را انتخاب می کنم حاال اگه خواستم آبجکتم  می زنم

در هر محوری خواستیم بچرخه تیک در قسمت تیکهای محورهای باال را بر می داریم

ستیم روی جسم نیز باشد مثل مراحل باال ادامه می دیم حاال باز خوامی کنیم اون محور را می زنیم وبعد 

 .می کنیمودر نهایت 

 ام محورسبت به کدمکان قرارگیری ن

 
 مکان قرارگیری نسبت به پایینترین قسمت

 

 قسمت باالترینمکان قرارگیری نسبت به 

 

 مرکز جسممکان قرارگیری نسبت به 

 
 محورمختصاتمکان قرارگیری نسبت به 

 
 چرخوندن جسم نسبت جسم دیگر

 
 تغییرمقیاس جسم نسبت جسم دیگر
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در هر الین میتونه دوجسم را از نظر مقیاس نیز یکی کنه برای این کار در قسمتبازم ا

می کنیم حاال باز خواستیم روی تیک اون محور را می زنیم وبعد  تغییرمقیاس دهیممحوری خواستیم 

می کنیم.جسم نیز باشد مثل مراحل باال ادامه می دیم ودر نهایت 

 دستَر

خواستیم درنقطه دلخواه ای در روی جسم دیگر قرار بگیره چکار کنیم حاال شاید بپرسید اگر ما جسمی داشتیم 

 آیا راه حلی هست یا نه؟

 اینکار شدنی است که در پایین به آن می پردازیم دستور درجواب به شما باید بگویم بلی با

 دستور راههای فعال کردن

1->> 

هاتکی-2

 وزدن         شکلک  نگه داشتن رویبا-3

 نحوه کار کردن:

 روی جسم چپ کلیکنگه داشتن با یکی از روشهای باال دستور را اجرا وبا با انتخاب موضوع مورد نظر وبعد 

ودرنهایت  روی هر ناحیه جسمکردن  درگوبعد  یه بردار یکه ای به ما نشان می دهد که عمود بر جسم می باشد

ودر مرحله بعد با کلیک کردن روی جسم بعدی جسم اول روی جسم دومی در همان نقطه  رها کردن کلیک چپ

 قرار می گیرد.

 نکته:

دستوررو اجرا کردیم پنجره ای باز می شود که به ما این امکان را می دهد جسم االین شده را در بعد از اینکه ما 

 .از محورها جابه جا ویا بچرخونیم رااستای هر کدام
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 اًتخاب هَضَعاتم:چْارتخص 

روی صفحه را بزنید ویا بازدن دکمه          برای انتخاب موضوعات شما می تونید 

ش یک موضوع رو انتخاب می کنید شاید پی طکیبورد موضوعات را انتخاب کنید اما اینو بدونید با این کار شما فق

خودتون بگید اگر بخوام چند موضوع را انتخاب کنم چی کنم برای جواب به این سوال بایستی بگم با انتخاب 

تعداد بیشتری موضوع با انتخاب موضوعات دیگه روی کیبورد حاال می تونید وگرفتن دکمهاولین موضوع 

وستو اضافه شده اه اضافه زیر اشاره گر مانتخاب کنیداگه توجه داشته باشید می بینید با نگه داشتن کنترل یه ب

 که نشانه اینه که شما از این به بعد میتونید تعداد بیشتری موضوع انتخاب کنید.

حاال بازم براتون این سوال پیش بیاد که اگه تعدادی موضوع رو انتخاب کردم ولی یکی یا چند مورد رو اشتباه 

بررای اینکار تردی مکس به شما این امکان رو می ده که با انتخاب کردم چکار کنم در جوابتون بایستی بگم 

یه عالمت منفی زیر اشاره گر ماوستون می آید که نشونگر اینه که شما از این به رو کیبورد انتخاب دکمه 

 اشیا انتخاب شده رو از انتخاب خارج کنید.بعد میتونید

 خالصً دضتُر:

زدنانتخاب موضوعات=

فتن دکمه اضافه کردن اشیا =گر

 کم کردن موضوعات انتخاب شده= گرفتن دکمه 

 اوتخاب مُضُعات براضاش اضمػُن: 

 بعد از اجرای دستور
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 نکته:

در تردی مکس می کشید یه اسم مشخص این چیزی که دارم براتون میگم یادتون باشه برای هرموضوعی که 

 .دکنید تا درمواقعی که می خواهید سریع اونو پیدا کنید وکارتونو سریع انجام بدی

 شما برای انتخاب موضوعات می تونید به یکی از روشهای زیر اقدام کنید:

خاب یکی اشیا مورد نظر وزدن دکمهوبعد از باز شدن پنجره آن انتاز کیبورد .زدن دکمه1

 اشیا مورد نظر وزدن دکمه وبعد از باز شدن پنجره آن انتخاب یکی         انتخاب.2

 

 :winow/crossingضاشاوتخاب مُضُعات برا 

اینکه  }باشد اگه شما با نرم افزار کد آشنا باشید می دونید که در این نرم افراز نحوانتخاب که اگه 

تمامی آبجکتهایی که در ناحیه انتخاب باشند انتخاب می شوند ولی {انتخاب از سمت راست به سمت چپ باشد 

اگه حتی ابسیلونی از آبجکت داخل می نامیم نو اگه انتخاب از سمت چپ به راست باشد که ما او

بصورت دستی این کار را ادر انتخاب نباشد انتخاب نمی شود اما در نرم افزار مکس اینچنین نیست بایستی ما 

 که چه از راست به چپ چه از چپ به راست انتخاب کنیدینی این       به این شکل بود اگه  انجام بدیم

  اما اگه به این شکل باشد         چه از راست به چپ چه از چپ به راست انتخاب کنید میشه انتخاب موضوعات

 . دتنها موضوعاتی که تماما" درداخل کادر باشند انتخاب میشن

 سوال:

از این به بعد مثل کد از راست به چپ ویندو  قادره کهاگه ما نخوایم بصورت دستی اینکار را بکنیم آیا مکس 

 ؟به راست بشه کراسینگ ویا بلعکسواز چپ 

 

 

 



 

 

 

 

 

13 

در جوابتون باید بگم بله مکس این قابلیتو داره که ما بهش بگیم از این به بعد دیگه جهت براش مهم باشه 

 برای انجام آن به تصویر زیر دقت کنید.

 فلش گوشه تصویر زیر لیست زیر باز می شود که هر کدام نحوه انتخاب موضوعات با نگه داشتن ماوس روی

 انتخاب را روشن می کند

 

  

 انتخاب بصورت مستطیلی     

 ل دایره       به شکانتخاب      

       قسمتی را انتخاب ودر نهایت ابتدا وانتهای انتخاب را بهم وصل کنید نشکسته ینی با هر کلیک کردل به شکانتخاب   

     نرم کار کردن آن هم مثل باالستانتخاب به شکل شکسته   

زیر اشاره گر ماوس بصورت یه دایره میشه که  ،بصورت براش هست ینی با انتخاب اولین شیانتخاب        

با گذشتن از روی هر شی اون شی انتخاب میشه اگه بخواید اندازه براش هم بزرگ وکوچک بشه به تصویر باال نگاه کنید 

 .وعددشو تغییر بدید

  است رو براتون شرح بدم پس با من همراه باشید آبجکتها که در منوی حاال می خوام بخشی از ابزارات انتخاب

 <با انتخاب این گزینه همه اشیا در محیط انتخاب میشن یا

 <با انتخاب این گزینه همه اشیا در محیط انتخاب میشن یا

 میشنشده ازحالت انتخاب خارج  اشیا انتخاب <با انتخاب این گزینه همه یا
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یا به عبارت دیگه معکوس  انتخاب میشنانتخاب نشده <با انتخاب این گزینه اشیا  یا

 کردن انتخاب است

<با انتخاب این گزینه همه اشیا شبیه به هم در محیط انتخاب میشن مثال"اگه باکسی  یا

 رحال انتخاب باشه همه باکسها انتخاب میشند

 در محیط انتخاب میشن <با انتخاب این گزینه همه اشیا کپی شده

 }اگه الیه بندی کرده باشیدویا رنگ انتخاب میشهبراساس نام یا الیه با انتخاب این گزینه اشیا <

 اردی است که در باال بهتون یاد دادم است}درتصویر زیرنشون دادم{< این گزینه شمال مو

 

 :مخفی کردن مُضُعات 

 انتخاب شی وراست کلیک کردن 

 <مخفی کردن شی انتخابی

 <مخفی کردن همه موضوعات بجز شی انتخابی

 برای برگردون دنشی مخفی شده

 یای انتخابی<بازگردانی تمامی اش

 اشیابراساس اسمشون<بازگردانی 
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  فریز کرد اشیابرای

 فریز کردن همان منجمد کردی شی می باشد که شی وجود دارد ولی هیچ ویرایش ویا پاک نمی شود.

 <فریز کردن

 بازگردانی شی فریز شده<

  نتخاب شدهاعمال تغییرات روی شی ابرای

یک لحظه که من می خوام همه آبجکتهایی که روی <این امکان رو برای من پیش میاره که  

روی صفحه کار بکنم روی آبجکت انجام  هاید بکنه من هرچقدر که می خوامانتخاب کردم بجزاونهایی که  صفحه بود رو

رو بزنم وبعد اون هدف مورد نظر برسمبدم هر تغییری که می خوام روش انجام بدم وقتی به 

 .حاال زوایه دید به همان زوایه دید اول بر می گردد

 سوال:

من برای مخفی کردن از همون هاید سلکشن استفاده می کنم چه لزومی دارد از ایزولید سلکشن استفده شاید شما بپرسید

 .کنم

اد یا ضعف نسبت به ایزولید دارد یکی ممکنه درحالی که من دارم سلکشن دوتا ایرآن هاید درجواب باید بگم 

جسم هاید شده قبلی همچنان هاید  سلکشن استفاده کنم ایزولیدهاید باشه اگه بیام از قبل کار می کنم یک آبجکت 

زاویه درمرحله قبل با تغییر باقی می ماند اما در هاید آن سلکشن اون جسم هاید شده هم برمی گرده دوم اینکه 

ولی شی در حالت دید کار رو انجام می دادیم وبعد از بازگشت دوباره به همان زاویه قبل از هاید بر می گردیم 

 .هاید سلکشن چنین اتفاقی نمی افتد 

 . خالصه:ایزولیدسلکشن یک حالت صفحه را نگه میدارددوم زاویه دید قبل وبعدش یکی است

 تة

درسرترگ 
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 هٌتظر فصل ّای آیٌذُ تاضیذ...ایي تحث اداهِ دارد

 

 آهَزش تردی هکس ترای کلیِ سٌیي

بیات قلی اللً  کً ایه مجمُعً را برای خُاوذن اوتخاب کردوذ.مه مصطفی دَضتاویباتػکرازتمامی 

 {ٌطتم.درزوجان}مذرش تردی مکص

ضت.ٌذف مه از آمُزظ ایه متعالی تریه آوٍاٌرکص در زوذگی ٌذفی دارد،اما بٍتریه ٌذف ٌا،

 بً دالیل زیر می باغذ: مجمُعً

دَضتاوی بذَن تُجً  بً محذَدیت ضىی َمالی کً ومی تُاوىذدرکالش ٌای .کمک بً تمامی 1

 ٌا غرکت کىىذ. آمُزغگاي

 افسایع ضطح آگاٌی دَضتان در زمیىً ضً بعذی .2

 از جملً: َمعماری تخصص مه دراوُاع زمیىً ٌای کامپیُتری
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 ،اضکیص غٍری َمعماری َ...مکص،آرغکیذ،اتُکذتردی 

 با غماري ٌای زیر ارتباط برقرار کىیذ.  بً ایمیل یاٌرگُوً ضُال پیػىٍاد داریذمی تُاویذن عسیس ،دَضتا

 

Email:mostafabayat100@yahoo.com 

 Tel:09217895049-09354633949 
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