
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3ds Max in 
Architecture 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 ینرم افزار تر  ی معرف
 یمار مکس در مع ید



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 3ds Max in)  یمکس در معمار  ید ینرم افزار تر  .1
Architecture )  

  د؟یاستفاده کن یمکس در معمار   ید یاز تر  دی چرا با .2
  3ds Maxدر   تی اتوکد و رو یها لی امکان وارد کردن فا .3
 مکس  ید یدر تر   یمعمار  دهیچیپ یصحنه ها  جادیا .4
 3ds Maxدر زمان در   ییصرفه جو .5
6.  

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

نرم  دیخواه ی و م  دیهست یرشته معمار  لیفارغ التحص ایاگر دانشجو 
تواند   ی م یمکس در معمار  ید ی تر  یر یادگی د،یریبگ ادیرا  یدیافزار جد

که مدل   دیهست ینرم افزار  یر یادگی شما آماده  اکنون .باشد نهیگز نیبهتر
امروز اکثرا معتقدند   یایدن در .دی بکش  شیخود را با آن به نما یسه بعد

به   نیبنابرا است؛ یمدل ساز  ینرم افزار برا نی مکس بهتر ید یکه تر 
نرم افزار  نیبا ا یی اگر به دنبال آشنا یمهندس معمار  ایدانشجو  کیعنوان 
 .دیبا ما همراه باش د،یهست یکاربرد

 

 3ds) یمکس در معمار  ید ینرم افزار تر  1#
Max in Architecture) 

 یسه بعد ری ارائه تصاو ینرم افزار ها برا نیاز بهتر یک یمکس  ید یتر 
کار  غیتبل یرا برا یی ها شنیمیو ان  ریدهد تصاو  ی شما امکان م به است و
 (Autodesk) اتودسک ی نرم افزار ساخته کمپان نیا .دیکن جادیخود ا

و  یسه بعد شنیمیو ان یقدرتمند، مدل ساز  یافزونه ها  با است و
  ی مبه شما ارائه  دیدار ازیاتوکد، واقعًا هر آنچه را که ن لیاز فا ی بان یپشت
 دینرم افزار با نیاز ا یاستفاده حرفه ا یتوجه داشت که برا دیبا البته .دهد

 .دینیآموزش بب
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تا حداکثر  دیکن یگذار  هیآموزش ها سرما ی برخ یعاقالنه باشد که رو دیشا
که  دینکته را بدان نیا دیبا البته .دیببر  یمکس در معمار  ید یبهره را از تر 
 .باشد ی م ن یتمر ازمندیو فقط ن ستیمکس سخت ن ید یآموزش تر 

 

 

استفاده   یمکس در معمار  ید یاز تر  دی چرا با 2#
 د؟یکن

 .است ی داخل (Mental Ray) یموتور رندر منتال ر  یمکس دارا  ید یتر 
که بر  ی کسان به دهد و ی رندر را ارائه م یها نهیاز گز ینرم افزار تعداد  نیا

کاربر  به .کنند جادی ا ی واقع یر ی دهد تا تصاو  ی آن تسلط دارند اجازه م
  یساز  ه یجنبه ها را شب ریاز جمله آب، دود و سا  عت،یدهد تا طب  ی اجازه م

برجسته  ر یدهند تا تصاو ی مختلف به کار شما اجازه م یها هیسا .کند
 .شوند
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مصالح و   دیتول  یتوان از آن برا یقدرتمند است که م  یرندر به قدر  نیا
به  ی که همگ دیبخش  ی واقع یآن حس نور  به بافت ها استفاده کرد و

 .ندیافزا ی م  جهینت تیفیک

 

 ونی ، لوم(Corona) ، کروناV-RAY مانند یگر ید یبر آن، موتورها عالوه
(LUMION)موشن نی ، تو (Twin motion) توان از   ی هم هستند که م

از اصالح کننده ها و مدل   یکتابخانه گسترده ا با .آن ها استفاده کرد
امکان را به شما   نی ا مکس دارد، ید یکه تر  ی آسان اریبس یبصر  یساز 

 .دی کن جادیرا ا دهیچیپ اریبس یسه بعد یدهد که مدل ها  ی م

  موتور .است ر ینظ ی واقعا ب یار مکس در معم ید یتر  ی و سادگ  سرعت
  یرو ی دهد که کنترل عال ی هم در کنار آن به شما امکان م یمدل ساز 

 .دیعناصر داشته باش ات یجزئ
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در   تی اتوکد و رو یها  لی امکان وارد کردن فا 3#
3ds Max 

  دوره د،یمکس بپرداز ید یکه به آموزش تر  نیقبل از ا ادیاحتمال ز به
از نرم افزار   استفاده و دیمدرسه گذرانده ا  ایرا در دانشگاه  یمعمار  یها
 Building مخفف BIM) پالن و  یرا برا تیمانند اتوکد و رو  یی ها

Information Modeling )دیگرفته ا ادی. 

و آن ها را  دیخود را بردار  یاست که طرح ها نیا یحال، گام بعد  نیا با
 نی ا م،ی طور که اشاره کرد همان  .دیو رندر کن ینحو مدل ساز  نیبه بهتر

و  یقدرتمند مدل ساز  یابزارها تواند با ی مکس م  ید  یاست که تر  یکار 
 .رندر خود انجام دهد

  د،یکرده ا جادیکه قبالً ا یی ارائه طرح ها یبرا یمکس در معمار  ید یتر 
را فراهم و   تیها از اتوکد و رو  لیوارد کردن فا امکان .تر است  انهیواقع گرا 

 .کند ی آسان تر م  زین نانهیواقع ب یطرح ها را به رندرها لیتبد
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 ی د یدر تر  یمعمار  دهیچیپ یصحنه ها جادی ا 4#
 مکس

ها و طرح   دهیو ا دیکار کن یر شرکت معما  کیدر  د یکه بتوان نیا یبرا
 اریبس یصحنه ها جادی ا یی توانا دیبا د،یارائه ده ان یرا به مشتر یی ها
تواند تجسم مناسب  ی م  یمشتر  نیبنابرا د؛یرا داشته باش قیو دق دهیچیپ

 .از ظاهر پروژه را به دست آورد

 با دهد تا ی مکس به شما امکان م  ید یطرح شما کامل شد تر  ی وقت
که  ی معن  نیبد .د یبه صورت جداگانه کار کن ات یجزئ یکه دارد رو ی مات یتنظ

صورت  به د،ی که در تجسم خود دار ات یسطح جزئ نی با باالتر دیتوان  ی م
 .دیمکس رو به رو شو ید  یدر تر  ی کامال واقع 
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 3ds Maxدر زمان در  ییصرفه جو  5#

 اریبس نیبنابرا فشرده است؛ اریبس یکار با مهلت ها یبودن به معنا  معمار
 با .کمک کند یتواند در معمار  ی مکس م  ید یتر  دیاست که بدان ی عال

گردش کار خود را  دیتوان ی خودکار ساخته شده، م  یندها یاستفاده از فرآ
  یشتر یزمان ب دی تا بتوان دیکن ع ی را تسر ی دست مراحل کرده و یبند اسیمق

  یصحنه ها دی توان  ی م  الگو، ستمیاستفاده از س با .دینما  تیرا صرف خالق
اضافه  گرید یبه مدل ها  ی ها را به سادگ  آن نموده تا رهیرا ذخ ی معمول

 .دیکن

 نی ا .خواهند کرد  رهیو رندر را ذخ اسیمانند نور، مق ی مهم  مات یتنظ الگوها
  کند و ی کمک م  تی فیک شیبزرگ در زمان است، به افزا یی صرفه جو کی

 .ردیگ ی قرار م انیو مشتر انیاستقبال کارفرما مورد
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 معماران ینرم افزار برا نی مکس، بهتر  ید یتر  6#

 کیشدن به  لیتبد یرا که برا یز یهمه آن چ یمکس در معمار  ید یتر 
  جادیا یآن برا یی از توانا ما .کند ی فراهم م  د،ی دار ازیمعمار خوب ن
هستند   تیبه واقع هیشب آنقدر که میکن ی کننده استفاده م  رهیتجسمات خ

از  ی درک برخ اگرچه  .داد صیتشخ  ی واقع  ریتوان آن ها را از تصاو ی که نم
نرم افزار  نی از ا دیتوان ی و آموزش، م  یی موارد دشوار است؛ اما با راهنما

 . دیاستفاده را ببر تینها

 


