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  تیفعال کیو گراف یمدل ساز  ،یباز  شن،یمیان ،یمعمار  یاگر در حوزه ها
  دیمکس به گوشتان خورده است؛ اما شا ید ینام تر   حتما د،یداشته باش

  ی طیبا مح یقو یافزار  نرم !ستی مکس چ ید یکه تر  دیدان ی نم قایدق
 .است (Autodesk) اتودسک ی که ساخته کمپان یسه بعد

مکس  ید یتر   میکن ی تا به طور کامل بررس دیمقاله همراه باش نیما در ا با
 .ستیچ

 

 (3ds Max) ست؟یمکس چ ید یتر  1#

3ds Max یار یبس یاست که کاربردها یوتر یکامپ ی کینرم افزار گراف کی 
رائه بهتر به ما در ا یو باز   شنیمی ان ،یمعمار  نهیکاربردها در زم نیا .دارد

مورد  یداشتن مجموعه ابزار قو لیبه دل مکس ید ی تر  .کنند ی کمک م 
 .استیتوجه مدل سازان مشهور دن

 دیدر ابتدا با د،یحوزه ها وارد شو نیبه ا دیخواه ی اگر شما م  جهینت در
 .ستیمکس چ ید یکه تر  دیبدان
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 3ds Max  یداخل  طیساختار مح 2#

 (2D) یو دو بعد (3D) یسه بعد طیمح یمکس دارا ید یافزار تر  نرم
هر   به .دینیب ی چهار پنجره م  دیشو ینرم افزار وارد م  نی که به ا ابتدا .است

 .ندیگو  ی م (viewport) وپورت ی و ای دید چه یاز آن ها در کی

 :باشند ی م  ری ز یشامل پورت ها وپروت یو 4

 (perspective) ویپرسپکت •
 (front) به رو رو •
 (top) باال از •
 (left) چپ از •
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 .داد رییآن ها را تغ  ایاضافه کرد  یشتر یب یتوان پورت ها  ی م البته

 

 

 ست؟یمکس چ  ید یتر  تیاهم لیدل 3#

  یبرنامه ها با معماران جزء آن دسته هستند که دیدان ی طور که م  همان
نرم افزار   نیاز محبوب تر ی کی .دسر و کار دارن یادیز یسه بعد  یمدل ساز 

مکس   ید یها با استفاده از تر  آن .مکس است ید یآن ها تر  یها برا
 نیهمچن .آورند ی در م  شیساختمان را به نما ی و خارج  ی داخل یطرح ها

  یها را با استفاده از تر  یو اکسسور  ی داخل ونیدکوراس ات یتوانند جزئ  ی م
  رانیو مد یمعمار  یهر معمار، دانشجو یبرا پس .کنند ی مکس طراح ید

و چه   ستی مکس چ ید یتر  بدانند الزم است که ی معمار  یشرکت ها
دعوت به   زینرم افزار ن نیدارد و از افراد متخصص در ا یی ها تی مز

 .کنند یهمکار 
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 ست؟ی مکس چ ید یرندر در تر  نیپالگ 4#

 .است یی بافت و روشنا جادیا ،ی در معمار   3ds Maxتیاهم لیدال از
 البته .توان رندر هم گرفت ی مکس م  ید یبا استفاده از تر  نیهمچن

توان با آنها   ی م  مکس وجود دارند که  ید یتر  یبرا ی مختلف  یها نیپالگ
 :گرفت؛ مانند  یتر  ی بهتر و واقع  یرندرها

• Forest Pack 
• Floor Generator 
• Railclone 
• Maxwell Render 
• V-Ray 
• Corona Renderer 
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• SketchFab 
• Augment 
• Laubwerk Plants Kit 

مواد و بافت  د یتول  یتواند برا  ی مکس م ید یمدل، تر   کی لیاز تکم پس
  ات یجزئ افزودن .استفاده شود زهایجلوه دادن چ ی عیطب یالزم برا یها

ها و بافت ها منجر به ارائه رندرها و  بیمانند رنگ ها، ش  ی سطح
 dsاز انواع رندر که در  یادامه چند در .شود ی باالتر م  ت یفیبا ک شنیپرزنت

3Max کرد میهستند را با هم مرور خواه ری امکان پذ. 

 عتیطب رندر .1

شده  ی طراح  عتیاز طب دیتقل یکه برا یی ها کیتوان با استفاده از تکن  ی م
نرم افزار   نیا نی همچن .کرد جادیا یواقع  یر یمکس تصاو ید یتر  در اند،

 .باشد ی م یمعمار  یدر رندرها جیرا یها کی تکن ریو سا ی زن هیقادر به سا



 

6 www.namatek.com 

 

 و دود  عات یما رندر .2

3ds Max و گازها، مانند آب و دود   عات ی ما ی واقع  یساز  هیتواند شب  ی م
 .شوند ی استفاده م یآن ها در صنعت معمار  یدو  هر کند که جادیرا ا
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 اجسام سخت رندر .3

اجسام سخت  یساز  هیمکس امکان شب ید یدر تر  Rigidbody کیزیف
 .کند ی مانند سنگ، فلز و چوب را فراهم م 

 

 متحرک  رندر .4

امکان   3ds Maxکوچکتر هم در  ی متحرک در اجزا یگرفتن رندرها  امکان
 .است ریپذ
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 وانیانسان و ح رندر .5

را  یی ها یساز  هیمکس شب ید یرئال، تر  ی تیشخص یمدل ها   جادیا یبرا
موجود  یاز افزونه ها یار یبس .دهد ی مو، پوست، لباس و خز ارائه م یبرا

مدل ها باعث  ن یا .دهند ی را کاهش م  یزمان مدل ساز  ن،ی به صورت آنال
 .تر به نظر برسند  ی واقع یشوند که رندر معمار  ی م
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 3ds Maxروند استفاده معماران از  5#

 ی م  سپس .هست ازین هی شکل ساده و اول کیبه  ایاشکال و اش جادیا یبرا
  رییتغ  ش،یرا یها و سطوح قابل و ی به چند ضلع لیتوان آن ها را با تبد

 .شود ی روش استفاده م  نیاز ا ،ی و داخل  ی رونیب یمعمار  جادیا هنگام .داد
 نربز ای (patch) ، پچ(mesh) مش ،یها را به سطوح چندضلع آن

(NURBS) و   لیمختلف تبد یاشکال و طرح ها جادی و ا شیرایو  یبرا
  الیمتر  ،یبخش مدل ساز  انیاز پا  پس .میکن ی سپس از آن ها استفاده م 

را به صحنه  (Lightning) ی نورده  سپس .میو مواد را به پروژه اضافه کن
رندر کردن صحنه خود و   یبرا Renderer از ت،ینها در .میده ی ارائه م

 .میکن ی ها استفاده م  ی خروج  شینما

 

سازان از   یسازان و باز  شنیمیروش استفاده ان 6#
 ست؟ یمکس چ ید یتر 

 یتر از تر  ی واقع   ریارائه تصاو یبرا نگیمیو گ یساز   شنیمیصنعت ان در
  انیم ی مکس از نظر سرعت و سادگ  ید  یتر  .کنند ی مکس استفاده م ید

مکس   ید یکنار تر  ی ه صنعت گا  نیا در .است رینظ ینرم افزار ها ب ریسا
 .شود ی استفاده م  (maya) ایاتودسک مثل ما یبرنامه ها  گریاز د
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 ری توان به موارد ز ی مکس م  ی د یساخته شده توسط تر  یها یباز  از
 :اشاره کرد

• Uncharted 4 :A Thief's End 
• Dead by. Daylight 
• Call of Duty :Black Ops III 
• Dragon Age. Inquisition 
• Halo Wars 2 
• Edge of. Nowhere 
• For Honor 
• Ratchet. & Clank 
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 ست؟ یچ یساز  لمیمکس در ف ید یتر  گاهی جا 7#

در  یسه بعد ی نرم افزار ها نیاز پرکاربردتر  ی کیمکس  ید یافزار تر  نرم
از  یار یهمواره مورد توجه و استفاده بس لیدل نیهم به .جهان است

  ژهی و یو جلوه ها  ی ونی زی تلو غات یتبل در است و یحرفه ا  یوهایاستود 
اکشن   یدر صحنه ها ژهیو یجلوه ها یبرا اغلب .دارد تیمحبوب زین لمیف

  یکه با استفاده از تر  ی لمیادامه چند ف در .ردیگ ی زنده مورد استفاده قرار م
 .دیکن ی مکس ساخته شده اند را مشاهده م  ید

• 2012 
• Alice in Wonderland 
• Avatar 
• Battlefield Earth 
• Ben 10: Destroy All Aliens 
• Black Hawk Down 
• Blade: Trinity 
• Cats & Dogs 
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